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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i 
histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. 
 
Używane w dalszej treści określenia oznaczają: 

1) „udzielający zamówienia” -Szpital Czerniakowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Stępińskiej 19/25; 

2) „przyjmujący zamówienie”- podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)., , któremu 
udzielający zamówienie udziela zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, objętego 
konkursem  

3) „oferent” - podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u1 ustawy o działalności leczniczej, 
przystępujący do konkursu ofert, 

4) „SWKO” - Szczegółowa Warunki Konkursu Ofert 
 

Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie przepisu art. 26 ustawy o działalności leczniczej  
Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147 -150, 151 ust. 1 -5, art. 152, 153 i 
154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa 
Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Zarząd Szpitala Czerniakowskiego 
Sp. z  o. o. w Warszawie. 
Sposób przeprowadzenia konkursu określają obowiązujące u udzielającego zamówienia: SWKO oraz 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej. 

I. Przedmiot konkursu  
 
1. Przedmiot konkursu ofert obejmuje w szczególności: 

a)  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,  mikrobiologii i 
histopatologii dla udzielającego zamówienia 

b) prowadzenie banku krwi dla udzielającego zamówienia zgodnie z aktualnym SOP 
c) prowadzenie punktu pobrań 

2. Szczegółowy zakres świadczeń, termin realizacji oraz szacunkową liczbę świadczeń zdrowotnych 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, będących przedmiotem konkursu, określa 
Załącznik nr 2. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń, termin realizacji oraz szacunkową liczbę świadczeń zdrowotnych 
w zakresie histopataologii, będących przedmiotem konkursu  określa Załącznik nr 3. 

4. Szczegółowe zasady prowadzenia Banku Krwi, zawarte w Standardowych Procedurach 
Operacyjnych,  określa Załącznik nr 4. 

5. Szczegółowe zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu śródoperacyjnym 
(INTRA) określa Załącznik nr 5. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia 
konieczności wprowadzenia nowych badań. Cena badań nowowprowadzonych do katalogu 
świadczeń wykonywanych będzie każdorazowo negocjowana przez strony umowy. 

 
II. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem 
1. Udzielający zamówienia wymaga od przyjmującego zamówienie przedstawienia koncepcji 

świadczenia usług stanowiących przedmiot konkursu, zawierającej w szczególności: 
1) opis sposobu organizacji świadczenia usług, 
2) liczbę osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, 
3) wykaz sprzętu i aparatury, na którym będzie świadczyć usługi, 
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4) metodę realizacji badań laboratoryjnych, 
5) system śledzenia drogi pobranego materiału do badań. 

Koncepcja świadczenia zamawianych  świadczeń musi być zgodna (niesprzeczna) z: zakresem, liczbą, 
terminami wykonania - ustalonymi przez udzielającego zamówienia w SWKO. 
2. Udzielający zamówienia wymaga od przyjmującego zamówienie, aby: 

1) świadczył zamawiane świadczenia na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, 
sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, 
przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz udzielającego 
zamówienie; 

2) świadczył  zamawiane świadczenia na własnym sprzęcie zapewniającym ich wysoką jakość 
i posiadającym certyfikaty dopuszczenia do obrotu; 

3) materiały i odczynniki używane do wykonywania badań były dopuszczone do obrotu 
i spełniały wymagania określone w przepisach szczególnych; 

4) materiały i odczynniki używane do wykonywania badań musza posiadać datę ważności min 
12 miesięcy; 

5) brał udział w okresowych kontrolach (ogólnopolskich i międzynarodowych) jakości 
świadczonych usług 

6)  udzielane świadczenia były wykonywane przez wykwalifikowane osoby zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 

7) prowadził rejestrację przyjmowanych materiałów do badań przy wykorzystaniu systemu 
informatycznego udzielającego zamówienia. Koszty dokonania niezbędnych integracji 
systemów informatycznych udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie leżą po 
stronie przyjmującego zamówienie. 

8) zapewnił rezerwowy system przyjmowania zleceń w formie pisemnej, w przypadku awarii 
systemu informatycznego, 

9) zapewnił dwukierunkową integrację Systemu z systemami HIS z wykorzystaniem 
standardu wymiany informacji w systemach medycznych HL7, przy czym: 
a) integracja powinna umożliwiać przekazywanie do systemów HIS zleceń badań 

generowanych w Systemie drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania i danymi 
osobowymi pacjenta oraz zwrotnie odbieranie wyników tych badań i zapisywanie ich 
w bazie danych Systemu, również badania z Punktu Pobrań wykonywane na 
podstawie zleceń Udzielającego zamówienie wystawianych w trybie ambulatoryjnym 

b) w ramach integracji wymagane jest, aby przyjmujący zamówienie posiadał w punkcie 
pobrań sprzęt w postaci serwera/komputera z zainstalowanym systemem 
operacyjnym wraz z odpowiednimi licencjami, niezbędny do przesyłania danych 
między systemami. 

c) oferowane rozwiązanie musi być odporne na awarię zasilania. 
d) ostateczny zakres integracji pozwalający na realizację wymagań zawartych w SWKO 

zostanie określony w trakcie realizacji wdrożenia, 
e) przyjmujący zamówienie jest zobligowany załączyć do dokumentacji specyfikację 

wykonanej integracji  Systemu. 
f)  wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt, urządzenia itp. nie mogą 

zakłócać pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 
udzielającego zamówienia; 

10) zapewnił na swój koszt odbiór i transport pobranego materiału ze wskazanego miejsca z 
siedziby udzielającego zamówienia oraz z punktu pobrań 

11) prowadził Bank Krwi na terenie przyjmującego zamówienie, 
12) zapewnił transport preparatów z Banku Krwi. Odbiór preparatów i potwierdzenie odbioru 

następować będzie w medycznej komórce organizacyjnej Udzielającego zamówienie 
zamawiającej preparaty, 

13)  wykonywał świadczenia zdrowotne dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach 
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Udzielającego zamówienie - na podstawie materiału diagnostycznego pobieranego przez 
personel Udzielającego zamówienie i przekazywanego w siedzibie Udzielającego 
Zamówienie upoważnionym przedstawicielom Przyjmującego zamówienie, 

14) wykonywał świadczenia zdrowotne, zlecone przez Udzielającego zamówienie w trybie 
ambulatoryjnym - na podstawie materiału diagnostycznego pobieranego w punkcie pobrań 
Przyjmującego zamówienie, zwanym „punktem pobrań”. 

15)  prowadził dostępny dla osób z niepełnosprawnościami punkt pobrań w odległości nie 
większej niż 1 km od siedziby Przyjmującego zamówienie dostępny dla pacjentów 
Udzielającego zamówienie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12.00, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

16) punkt pobrań  spełniał wymagania dla pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, określone we właściwych przepisach, 

17) przestrzegał przepisów  w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności  ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

18) wyznaczył osoby odpowiedzialne za odbiór materiału do badań (kurierów) i zapewnił z nimi 
kontakt telefoniczny (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 

19) odbiór materiału do badań następował w następujących godzinach: 
-  badania „CITO” 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę na każde telefoniczne 

zgłoszenie pracowników Szpitala, w ciągu 20 min od zgłoszenia; 
-  badania planowe - odbiór będzie następował z wyznaczonego punktu w Szpitalu o 

każdej pełnej godzinie, z wyjątkiem godziny 8.00, w miejsce której odbiór następować 
będzie o 8.10, w godzinach 6.00-23.00. W godzinach 23.00-6.00 na każde telefoniczne 
zgłoszenie pracowników Szpitala w ciągu 30 min od telefonicznego zgłoszenia  

20) wykonywał na rzecz udzielającego zamówienia badania w terminach nie dłuższych niż 
określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 - liczonych od momentu odebrania materiału 
diagnostycznego przez kuriera Przyjmującego zamówienie z siedziby Udzielającego 
zamówienie do momentu przekazania wyniku udzielającemu zamówienia,  

21)  udostępniał wyniki wykonywanych badań w formie elektronicznej w systemie 
informatycznym udzielającego zamówienie niezwłocznie po ich wykonaniu i zatwierdzeniu. 
Przyjmujący zamówienie zapewni równolegle dostęp do wyników wykonanych i 
zatwierdzonych badań za pośrednictwem własnego systemu informatycznego, 

22) zapewnił przekazywanie w formie elektronicznej do systemu informatycznego 
udzielającego zamówienia danych z Banku Krwi dotyczących zamówionych produktów 
krwiopochodnych, z rozbiciem na poszczególne oddziały szpitalne oraz pacjentów, 

23) wyniki badań były autoryzowane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie 
kwalifikacjami, 

24) zapewnił stosowanie ujednoliconych standardów i procedur pobierania materiałów do 
badań, przyjmowania, oznakowanie próbek, procedury sprawdzania /rejestracji materiału/, 
segregacji, przechowywania, przygotowania do transportu, zapewnienie warunków do 
transportu, wydawania wyników, system śledzenia pobranego materiału, 

25) zapewnił i dostarczył- na własny koszt - wszystkie komponenty potrzebne do realizacji 
badań diagnostycznych (probówki, podłoża na posiew, sprzęt do pobierania materiału do 
badań, system oznakowania - kodowania - probówek i pojemników, druki skierowań, 
pojemniki i opakowania transportowe), 

26) stosował zamknięty system pobierania krwi składający się z elementów jednorazowego 
użycia. System zawierać musi co najmniej: igły w 3 rozmiarach (20G, 2IG, 22 G), uchwyty 
acentryczne i centryczne, adaptery luer, igły typu motylek, probówki z korkami w 7 kolorach 
wskazujących na rodzaj badania, 

27) umożliwił udzielającemu zamówienia składanie zamówień na  komponenty potrzebne do 
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realizacji  badań diagnostycznych, określone w pkt 26,  drogą mailową na opracowanych 
przez przyjmującego zamówienie drukach. Czas oczekiwania na dostawy nie może być 
dłuższy niż 3 dni, z wyłączeniem probówek ze specyficznymi odczynnikami (np. na amoniak), 
które przyjmujący zamówienie dostarczy po telefonicznym umówieniu przez oddział, 

28) zamówione przez udzielającego zamówienie komponenty, o których mowa pkt 26, 
pracownik przyjmującego zamówienie dostarczył do wskazanego oddziału, w opakowaniu 
opisanym nazwą oddziału i przekazał osobie zamawiającej lub upoważnionej, w godzinach 
7.00- 14.15 w dni robocze, 

29) zmiana asortymentu komponentów, o których mowa w pkt 26 lub wzoru druków 
poprzedzona była informacją, a w razie potrzeby udzielającego zamówienia - szkoleniem.  

  
III. Termin realizacji świadczeń obejmujących przedmiot konkursu 
Umowa o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu zostanie 
zawarta na okres 36 miesięcy. Przyjmujący zamówienie musi zapewnić świadczenia przedmiotowych 
usług w sposób kompleksowy z dniem zawarcia umowy. 

 
IV. Wymagania stawiane  oferentom oraz przyjmującemu zamówienie 
1. Udzielający zamówienia wymaga od  oferentów, aby: 

1) byli podmiotami wymienionymi w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej ; 
2) byli uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowym, 

w szczególności były zarejestrowane we właściwych rejestrach, w tym w rejestrze  
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz miały nadany numer NIP i REGON; 

3) posiadali uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do 
wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych objętych 
przedmiotem konkursu; 

4) nie zalegali w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne; 
5) nie zalegali w płaceniu podatków i opłat; 
6) posiadali ubezpieczenie na czas trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866);  

7) posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowali potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.  wykazały, iż w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali min. 2 usługi o wartości 
min 2 000 000 zł. netto każda, na rzecz szpitali i odpowiadające swoim rodzajem i zakresem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia potwierdzone odpowiednimi referencjami. 

8) posiadali Certyfikaty uczestnictwa w polskich oraz międzynarodowych programach kontroli 
jakości w 2018 i 2019 roku:  
- Centralny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych 

(Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi). 
- Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych  

(Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi).  
- Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii - POLMICRO  

(Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej  
w Warszawie), i przedstawiły i ich kopie w formie załącznika do oferty . 

- Certyfikat uczestnictwa w przynajmniej jednym programie kontroli międzynarodowej  
i przedstawiły i ich kopie w formie załącznika do oferty . 

9) posiadali laboratorium, w odległości gwarantującej uzyskanie wyników badań w czasach 
określonym w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SWKO. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych i dostarczania mu dwa razy w roku kalendarzowym następujących danych: ilość 
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wykonanych rocznie wszystkich badań mikrobiologicznych z rozbiciem na badania bakteriologiczne, 
mykologiczne, wirusologiczne i serologiczne, wykonanych u pacjentów hospitalizowanych w każdym 
oddziale wg. stanu wpisów na dni  30 czerwca i 31 grudnia danego roku oraz na każde żądanie 
pielęgniarki epidemiologicznej, z wyszczególnieniem liczby pacjentów, u których wykonano powyższe 
badania oraz wykaz flory patogennej wyhodowanej od pacjentów z podziałem na jednostki 
organizacyjne  Udzielającego zamówienie. 
3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 

1) corocznego uczestnictwa w sprawdzianach jakości badań POLMIKRO (co najmniej dwa 
zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnych wyników). 

2) udostępnienia instrukcji pobierania, przechowywania materiałów do badania 
mikrobiologicznego na każde żądanie Udzielającego zamówienie, 

3) przeprowadzania okresowych szkoleń dla personelu Udzielającego zamówienie - dotyczących 
diagnostyki mikrobiologicznej, 

4) raportowania następujących danych do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (ZKZS):  
a) codziennego przesyłania raportów do ZKZS drogą elektroniczną o zleconych badaniach i 

wszystkich wydanych wynikach z wyszczególnieniem drobnoustrojów alarmowych, 
b) okresowego comiesięcznego oraz rocznego zestawienia do ZKZS o liczbie zleconych 

badań, drobnoustrojach wyhodowanych z poszczególnych materiałów z rozbiciem na 
oddziały, w tym „mapy epidemiologicznej” poszczególnych oddziałów, 

c) okresowego półrocznego zestawienia lekowrażliwości szczepów wyhodowanych  
w  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

d) dodatkowego zestawienia na żądanie ZKZS wynikającego z bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia na swój koszt szkoleń  pracownikom 
udzielającego zamówienie w przypadku zmian lub potrzebie aktualizacji wiedzy na temat sposobów 
pobierania materiału do badań i użycia sprzętu. 
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26  marca 2019  r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany zabezpieczyć ciągłość pracy Przyjmującego zamówienie  
pod względem wykonywania badań laboratoryjnych od momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy. 
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia 
konieczności wprowadzenia nowych badań przez udzielającego zamówienie. Cena nowo 
wprowadzonych badań do katalogu wykonywanych świadczeń będzie każdorazowo negocjowana 
przez strony umowy. 
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez NFZ w 
zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

 
V. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych i ocenianych 
warunków: 
1. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG. 
3. Wpis do rejestru Krajowej Izby Diagnostów. 
4. Dokument potwierdzający nadanie NIP. 
5. Dokument potwierdzający nadanie REGON. 
6. Polisa ubezpieczeniowa dotycząca przedmiotu konkursu zgodnie z opisem zawartym w dziale IV 
ważną na czas trwania umowy. Z chwilą gdy nie możliwości złożenia dokumentu o tak długim okresie 
ważności, należy złożyć oświadczenie, iż  przed wygaśnięciem polisy dostarczona zostanie do siedziby 
udzielającego zamówienie nowa ważna polisa zgodna z opisem zawartym w dziale IV, pod rygorem 
odrzucenia oferty z konkursu. 
7. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płaceniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
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8. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków i opłat. 
9. Parafowany wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Załącznik nr 6). 
10. Oświadczenie   o zapoznaniu z warunkami realizacji zamówienia. 
11. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku dostarczania wszystkich komponentów  potrzebnych do 
badań (drobny sprzęt laboratoryjny) oraz wprowadzeniu zamkniętego systemu pobierania krwi a także 
o bezpłatnym dostarczaniu kodów kreskowych i druków skierowań. 
12. Wykaz wykonanych usług na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej 
i mikrobiologii w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
oświadczenie o wykonaniu min. 2 usług o wartości min 2 000 000 zł netto każda na rzecz szpitali 
odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz 
referencje potwierdzające wykonanie tych usług 
13. Pisemna koncepcja świadczenia usług stanowiących przedmiot konkursu. 
14. Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Dziale IV ust. 1 
pkt 7). 
15. Certyfikaty uczestnictwa w polskich oraz międzynarodowych programach kontroli jakości w 2018 
i 2019 roku: 
Centralny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych 
(Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi). Powszechny Program Oceny 
Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej w Łodzi). Ogólnopolski Sprawdzian Wiary godności Badań w Mikrobiologii - 
POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie).  
Certyfikat uczestnictwa w przynajmniej jednym programie kontroli międzynarodowej oraz wyniki w 
formie załącznika do oferty. 
16. Oświadczenie o posiadaniu laboratorium umożliwiającego spełnianie wymagań zawartych w 
Dziale IV ust. 1 pkt 9) ze wskazaniem lokalizacji. 
17. Opis zaoferowanego systemu informatycznego. 
 
VI. Ocena ofert 
Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę Kryterium oceny 
ofert: 

1. Jakość- max 5 pkt 
Kryterium oceniane na podstawie doświadczenia w zakresie udzielania świadczeń:  
Wykonywania badań laboratoryjnych na terenie Miasta St. Warszawy (realizacja umów 
outsoursingowych w okresie 3 lat). 
W celu potwierdzenia należy złożyć wykaz wykonanych usług potwierdzonych 
referencjami. 

 Ocena punktowa:  
 do 3 umów -1 pkt. 

3-5 umów – 2 pkt. 
6 umów – 3 pkt. 

                       7    umów – 4 pkt. 
                       8  umów – 5 pkt  

2. Kompleksowość - max 15 pkt 
Wartość ilości punktów dla kryterium ocena koncepcji świadczenia usługi wyznaczona 
będzie na podstawie przedstawionych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń oraz opisu 
proponowanych rozwiązań. 
W ramach kryterium oceniane są następujące składniki: 

1) organizacja pracy (wyposażenie oraz struktura i zakres możliwych do 
wykonania) - 0 do 2 pkt.; 

2) organizacja pracy w trybie CITO - 0 do 2 pkt., 
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3) ocena integracji systemu - 0 do 1 pkt; 
4) ocena koncepcji organizacji pracy w okresie przejściowym – od 0 do 5 pkt.; 
5) zabezpieczenie przez przyjmującego zamówienia własnego transportu 

uprzywilejowanego – od 0 do 5 pkt. 

 
3. Dostępność - max 5 pkt 

 Max. czas oczekiwania na wyniki badań „CITO”, w których to Zamawiający 
określił maksymalny czas na wykonanie nie dłuższy niż 1 godzina (zgodnie z 
załącznikiem nr 2). Ocena punktowa: do 40 min - 5 pkt Powyżej 40 min do 50 
min -2 pkt Powyżej 50 min do 60 min - 1 pkt 

4. Ciągłość-max 5 pkt 
Ocena koncepcji postępowania w sytuacjach awaryjnych w celu zabezpieczenia 
ciągłości usługi: 

1) koncepcja rozwiązania zastępczego na czas awarii w przypadku braku 
możliwości komunikacji on-line- 0-1 pkt, 

2) koncepcja rozwiązania zastępczego w sytuacji awarii laboratorium 
docelowego i braku możliwości wykonania w nim badań- 0-4 pkt. 

5. Cena brutto oferty- 70 pkt 
 Cena brutto oferty- oferowana cena brutto usług medycznych. Wartość 

punktowa dla kryterium CENA jest wyliczana według wzoru: 
 

 

C = Cmin / Cn x 70 
 

C - Liczba punktów badanej oferty w kryterium oceny CENA brutto oferty 
C min - najniższa cena brutto oferty spośród oferowanych  
C n - cena brutto badanej oferty 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Pytania związane z niniejszym postępowaniem konkursowym mogą być kierowane do Komisji 
Konkursowej na piśmie najpóźniej do 5 dnia przed dniem otwarcia ofert. 
Liczy się data wpłynięcia pisma do Komisji Konkursowej. 
2. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWKO. 
Propozycję rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą brane pod uwagę. 
3. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z 
nich. 
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę. 
5. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym ustalonym przez udzielającego 
zamówienia.  
7. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i 
dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść 
oświadczeń powinna być napisana na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 
8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca w których zostały 
dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisująca ofertę. 
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć 
napisem:  
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, 
mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z 
o.o. 
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10. Załączane dokumenty muszą posiadać atrybut aktualności; przyjmuję się za aktualne dokumenty 
wystawione w ciągu 6 miesięcy poprzedzający termin składania ofert (nie dotyczy NIP i REGON). 

 
VIII. Miejsce składania ofert 
Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem, jak o tym mówi dział VII należy złożyć do dnia 
26.02.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie tj. Szpitala Czerniakowskiego Sp. z 
o.o. w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 w Budynku Administracji, w pok. 106 (Kancelaria). 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
  
IX. Termin związania z ofertą 
Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

 
X. Miejsce i tryb otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2020 r. do godz. 11.30 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej 
w siedzibie Udzielającego zamówienia, budynek administracyjny pok. 117 Sala Konferencyjna. 

 
XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Komisja Konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 30 dni od 
daty otwarcia ofert. 
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie zgodnie z art. 142 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych możliwość 
przeprowadzenia negocjacji z oferentami. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o 
konkursie ofert (na stronie internetowej www.szpitalczeniakowski.waw.pl i tablicy ogłoszeń w 
siedzibie udzielającego zamówienia), podając nazwę Oferenta oraz numer oferty, którą wybrano. 
4. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 
5. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego udzielający zamówienia 
wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. 
6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyn. 
 

 
XII.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE 
1. W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne, do czasu zakończenia postepowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej 
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on 
oczywiście bezzasadny. 
3. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 
6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarżoną czynność. 
7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do udzielającego zamówienia w terminie 
7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 
postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 
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Komisja Konkursowa: 
  
 Przewodniczący Komisji Konkursowej: 
  
 Członkowie: 
 
 
 
 Sekretarz: 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy w tym tabele cenowe 1a i 1b 
Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia dla badań laboratoryjnych 
Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla badań z zakresu histopatologii, 
Załącznik nr 4- Zasady prowadzenia banku krwi, zawarte w Standardowych Procedurach 
Operacyjnych 
Załącznik nr 5- Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu śródoperacyjnym 
(INTRA)  
Załącznik nr 6- Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
Załącznik nr 7- Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami realizacji zamówienia. 

 
      
 
     Zatwierdzam:……………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do SWKO 
 

Warszawa, dnia ………………………………2019r. 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, 

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez okres 36 w zakresie badań diagnostyki 
laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz  

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

PRZEDMIOT OFERTY: 
 

 
Badania diagnostyczne laboratoryjne, mikrobiologii i histopatologii  

oraz prowadzenia Banku Krwi 
 
DANE OFERENTA: 
Nazwa oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym:  ..................................................................  
Forma organizacyjna: ...............................................................................................................................  
Adres siedziby firmy: kod: .............................. miejscowość: ....................................................................  
ulica i numer domu: .............................................................. numer telefonu: .......................................  
numer faksu: ................................................... e-mail: ..............................................................................  
NIP ....................................................... REGON ........................................................................................  
Numer wpisu do właściwego rejestru: .....................................................................................................  
Oznaczenie organu dokonującego wpisu: ................................................................................................  
Data rejestracji: ........................................................................................................................................  
Nazwa banku: ...........................................................................................................................................  
Nazwa konta: ............................................................................................................................................  
Osoba uprawniona do reprezentacji oferenta: ........................................................................................  
Adres do korespondencji: kod: ........................... miejscowość: ................................................................  
Ulica i numer domu: .............................................................. numer telefonu: .......................................  
Numer faksu: .................................................. e-mail: ..............................................................................  

1. Oferujemy wykonanie usługi świadczeń zdrowotnych przez okres 36 miesięcy obejmujących 
pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o., będącej przedmiotem zamówienia za: 

2. Cena brutto oferty: …………zł (słownie:……….), VAT…% tj. ….zł, w tym: 
1) Cena brutto za Badania diagnostyczne laboratoryjne i mikrobiologiczne: ……..zł, VAT 
…%, tj. ….zł; 
2) Cena brutto za Badania histopatologiczne: …….zł, VAT …%, tj. ……zł; 
3) Cena brutto za Prowadzenie banku krwi: ……….zł, VAT …%, tj. …….zł. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Konkursu i nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że Czas oczekiwania na wyniki badań „CITO”, (w których Zamawiający określił 
maksymalny czas na wykonanie nie dłuższy niż 1 godzina, zgodnie z załącznikiem nr 2), wynosi: 
……………………………………….minut. 
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Oświadczenia oferenta: 
Składający ofertę oświadcza, że: 
1. Zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert i projekt umowy; 
2. Będzie wykonywał zamówienie zgodnie z warunkami umowy oraz warunkami stawianymi w 

SWKO; 
3. Zawarta umowa o udzielenie świadczeń będzie wykonywana w okresie 36 miesięcy od daty 

zawarcia; 
4. Zawarte w ofercie informacje oraz dołączone do niej dokumenty opisują aktualny stan prawny i 

faktyczny na dzień otwarcia ofert; 
5. Przejmuje obowiązki dostarczania wszystkich materiałów potrzebnych do badań (drobny sprzęt 

laboratoryjny) oraz wprowadzi zamknięty system pobierania krwi; 
6. Dostarczy bezpłatnie kody kreskowe i druki skierowań; 
7. Zapewnia na swój koszt odbiór i transport pobranego materiału z siedziby udzielającego 

zamówienia. 
 

 
 
 

………………………………………………… 
podpis składającego ofertę 

 
 
 
 
 
 

Załącznik 1a – tabela z ofertą cenową badań laboratoryjnych 
 
 

Nazwa Badania Szacunkowa 
liczba 

badań/36 
miesięcy  

Cena 
jednostkowa  

netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa  
brutto (PLN) 

Wartość 
brutto (PLN) 

17 - OH progesteron (L79) 12       
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w 

DZM (M39) 
3       

Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) 
(K89) 

78       

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15) 33       
Campylobacter - p/c IgA (S53) 15       
Campylobacter - p/c IgG (S51) 15       

ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 174       
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń 

(AECA) 
33       

Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) 555       
P/c przeciw błonie podst. kłębków 

nerkowych (anty-GBM) (N67) 
96       

HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 54       
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(V27) 
HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 

(V28) 
54       

HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 
(V31) 

522       

HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38) 159       
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 1 539       

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) 5 976       
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-

HIV 1/2, antygen p24) (F91) 
1 674       

P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89) 3       
P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89) 375       
P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89) 375       

Aktywność reninowa osocza (I07) 3       
Albumina w surowicy (I09) 8 643       

Aldosteron (I15) 18       
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) 3 150       

Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 40 281       
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05) 57       

Profil aminokwasów 3       
Amoniak (I23) 465       

Amylaza w surowicy (I25) 9 495       
Amylaza w moczu (I25) 165       

P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie 
metoda IIFT + miano) (O21) 

864       

Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) 198       
Antybiogram - Acinetobacter spp 

(podstawowy) 
3       

Antybiogram - Acinetobacter spp 
(rozszerzony) 

3       

Antybiogram ATB UR EU 12       
Androstendion (I31) 15       

Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(podstawowy) 

396       

Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(Rozszerzony) 

357       

Antybiogram - Moraxella catarrhalis 6       
Antybiogram - NON SPP 18       

Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz) 168       
Antybiogram - Pseudomonas spp 

(podstawowy) 
102       

Antybiogram - Pseudomonas spp 
(rozszerzony) 

30       

Antybiogram - Streptococcus pozostałe 
(podstawowy) 

27       

Antybiogram - Staphylococcus spp 
(podstawowy) 

21       

Antybiogram - Staphylococcus spp 3       
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(rozszerzony) 
Antybiogram - Streptococcus beta A, B, C, G 

(podstawowy) 
234       

Antybiogram - Stenotrophomonas 
maltophilia 

6       

Antybiogram - Streptococcus pneumoniae 
(podstawowy) 

24       

Antybiogram - Aeromonas spp. 3       
Antybiogram - beztlenowce (podstawowy) 15       

Antybiogram - Enterococcus (mocz) 237       
Antybiogram - Enterococcus (podstawowy) 219       
Antybiogram - Enterococcus (rozszerzony) 396       
Antybiogram - gronkowiec (podstawowy) 363       
Antybiogram - gronkowiec (rozszerzony) 6       

Antybiogram - Haemophilus influenzae 
(podstawowy) 

27       

Mykogram 9       
Antybiogram - oko 18       

Antybiogram - Salmonella spp 15       
Antybiogram Vitek 5 865       

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) 52 101       
P/c przeciw akwaporynie 4 99       

Badanie w kierunku adenowirusów, 
rotawirusów (F37) 

366       

P/c przeciw drożdżom piekarskim 
(Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet 

ASCA w klasie: IgA i IgG) 

9       

P/c przeciw  Scl - 70 18       
ASO (test ilościowy) (U75) 204       

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 
(I19) 

39 675       

P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 213       
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej 

(ATPO) (O09) 
261       

Antytrombina III (aktywność) (G03) 171       
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA 3       
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 141       

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 132       
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM 114       

Białko Bence-Jonesa met. jakościową 24       
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) 312       

Białko C (G05) 201       
Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07) 60       

Białko S (G07) 204       
Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87) 690       

Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) 381       
Bilirubina całkowita (I89) 13 890       
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Białko monoklonalne metoda immunofiksacji 
(IFE) 

129       

Białko oligoklonalne 171       
Kontrola grupy krwi biorcy 5 244       

Borelioza - p/c IgG (S21) 882       
Borelioza - p/c IgM (S25) 882       

Borelioza p/c IgG w PMR (S21) 228       
Borelioza p/c IgM w PMR (S25) 222       

Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) 177       
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27) 180       
Borelioza p/c IgG w PMR met. Western-Blot 

(S23) 
12       

Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot 
(S27) 

12       

Brucella p/c Ig G (S41) 6       
Brucella p/c Ig M (S43) 6       

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 
(E19) 

24       

C3 składnik dopełniacza (K75) 120       
C4 składnik dopełniacza (K77) 126       

Wapń całkowity w surowicy (O77) 11 208       
Wapń zjonizowany (O75) 462       

CA 125 (I41) 480       
CA 15-3 (I43) 321       
CA 19-9 (I45) 1 311       
CA 72-4 (I49) 132       

Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 
(O77) 

30       

Wapń w moczu (O77) 6       
P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) 

(N69) 
822       

TEST CARBA 177       
Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) 1 260       

Ceruloplazmina (I95) 18       
Chlamydia pneumoniae - p/c IgG (S67) 12       

Chlamydia pneumoniae - p/c IgM (S65) 15       
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu 

met. IIFT (S69) 
12       

Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) 18       
Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75) 18       

Cholesterol całkowity (I99) 7 005       
Chromogranina A 18       

Kinaza kreatynowa (CK) (M18) 27 075       
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-

MB) aktywn. (M19) 
26 223       

Chlorki w surowicy (I97) 858       
Clostridium Difficile - Toksyny A i B 1 626       
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Diagnostyka Clostridium difficile ozn. GDH 
oraz toksyny A+B (S81/S82) 

498       

Clostridium difficile – test przesiewowy GDH 
(S82) 

1 125       

Chlorki w PMR (I97) 582       
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) 180       

CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG 
(F22) 

9       

CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) 201       
Cytomegalia p/c IgG w PMR (F19) 6       

P/c przeciw wirusom Coxsackie (metoda 
neutralizacji) 

6       

C - peptyd (N33) 180       
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej 

czułości) (I81) 
69       

Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81) 58 215       
Miedź w surowicy (G68) 18       

Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE swoiste 
(L91) 

3       

POSIEW BEZTLENOWY DODATNI 18       
D-dimery (G49) 25 182       

POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW DODATNI 138       
Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) 3       

Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-
S) (K27) 

24       

Digoksyna (T17) 162       
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 

(N75) 
87       

POSIEW TLENOWY DODATNI 5 775       
Estradiol (E2) (K99) 36       

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c 
IgG (mononukleoza) (F53) 

102       

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c 
IgM (mononukleoza) (F56) 

126       

P/c przeciw endomysium IgA (N79) 12       
P/c przeciw endomysium IgG (N79) 21       

Erytropoetyna (K91) 3       
Alkohol etylowy (P31) 2 322       

Żelazo w surowicy (O95) 4 713       
Fenytoina (T27) 18       
Ferrytyna (L05) 2 016       

Fibrynogen (G53) 4 608       
PSA wolny (I63) 120       

Folikulotropina (FSH) (L65) 54       
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) 5 976       

Wolna tyroksyna (FT4) (O69) 6 114       
Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 24       
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Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 
(L31) 

5 430       

Glikol etylenowy (P27) 12       
Glukoza (L43) 45 789       

Glukoza w moczu (A15) 12       
Glukoza w płynie (L43) 21       

Glukoza w PMR (L43) 582       
Grupa krwi, Rh (E65) 16 242       

Grypa A - p/c IgG (F75) 12       
Grypa A - p/c IgM (F76) 15       
Grypa B - p/c IgG (F80) 12       

Grypa B - p/c IgM (F81) 15       
Haptoglobina 93       

Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) 2 400       
HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) 1 740       

HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu 
B) (V41) 

27       

Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w 
surowicy - Total (L47) 

90       

Wykrywanie RNA wir. HCV metodą Real 
Time - PCR, jakościowo (V55) 

108       

Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą 
Real Time - PCR (V56) 

3       

Cholesterol HDL w surowicy (K01) 6 033       
Helicobacter pylori - p/c IgG (U12) 24       

Hematokryt 78       
Badanie śródoperacyjne 879       

HIV - wirus HIV test potwierdzenia (F90) 12       
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

(ZZSK) - Wykrywanie obecności genu HLA-
B*27 metodą Real Time PCR 

6       

Homocysteina (L62) 399       
HSV p/c IgG płynie mózgowo rdzeniowym 

(F64) 
15       

HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64) 51       
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) 60       

HSV p/c IgM w płynie mózgowo rdzeniowym 
(F65) 

15       

Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I 
i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR 

21       

P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) 6       
Identyfikacja Automatyczna 2 640       

Identyfikacja 8 604       
Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85) 189       

Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy 
(L89) 

60       

Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93) 90       
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Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93) 3       
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93) 3       
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93) 3       
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93) 15       

Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95) 48       
Indeks immunoglobulin 165       

Indeks immunoglobulin w PMR 165       
Inhibitor C1 esterazy (L96) 3       

Insulina (L97) 252       
Potas w surowicy (N45) 80 049       

Kał badanie ogólne i ocena resztek 
pokarmowych (A23) 

18       

Kalprotektyna w kale (ilościowo) 9       
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno 

oznacz.) (A21) 
42       

Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 
(M83) 

3       

Karbamazepina (T33) 99       
Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45) 6       

Potas w moczu (N45) 36       
Kortyzol (M31) 546       

Koci pazur - p/c IgG (Bartonella henselae i 
Bartonella quintana) 

36       

Koci pazur - p/c IgM (Bartonella henselae i 
Bartonella quintana) 

36       

Kreatynina w surowicy (M37) 79 452       
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 

(M37) 
21       

Kreatynina w moczu (M37) 108       
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. 

immunochemiczną) (A17) 
441       

Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) 
(S05) 

15       

Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) 
(S07) 

15       

Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) 
(S09) 

15       

Kwas foliowy (M41) 3 276       
Krążący antykoagulant tocznia - LA (N89) 399       

Lamblie w kale (Giardia Lamblia 
antygen)(X13) 

9       

Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 
(M85) 

9       

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) 2 718       
Dehydrogenaza mleczanowa w płynie (LDH) 

(K33) 
54       

Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 150       
Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 5 895       
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Legionella - antygen w moczu (U18) 15       
Legionella - p/c IgM (U17) 24       

Lewetyracetam 108       
Luteotropina (LH) (L67) 39       

Lipaza (M67) 8 586       
Lit (M73) 9       

P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby 
(LKM-1) 

3       

Metoksykatecholaminy w osoczu 
(metanefryna, normetanefryna). 

3       

Magnez w surowicy (M87) 6 687       
Mielogram szpiku kostnego (C51) 21       

Mikroalbuminuria 3       
Mikroalbuminuria (I09) 90       

Mioglobina 75       
Metoksykatecholaminy w DZM (M99) 12       

Badanie ogólne moczu (A01) 21 879       
EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy 

(mononukleoza) 
96       

Morfologia krwi (C55) 86 136       
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41) 18       
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43) 24       

Sód w surowicy (O35) 78 204       
Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35) 15       

Sód w moczu (O35) 75       
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, 

BZO, MOP) 
189       

Badanie w kierunku norowirusów 213       
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. 

t.B) (N24) 
2 493       

Odczyn Biernackiego (C59) 8 970       
Opracowanie materiału 117       

Mikroskopowy osad moczu (A19) 12 393       
Osmolalność w surowicy (N25) 651       

Osmolalność moczu (N25) 81       
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) 7 140       

Glista ludzka (P1) - IgE swoiste (L91) 3       
Badanie na nosicielstwo patogenów 

alarmowych (91.821/831) 
10 035       

P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, 
MPO) (N69) 

816       

Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej 
(BAL)  (91.821/831) 

66       

Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - 
beztlenowo (91.821/831) 

39       

Posiew kału beztlenowo w kierunku 
Clostridium difficile (91.821/831) 

165       
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Posiew z dolnych dróg oddechowych 
beztlenowo (91.821/831) 

213       

Posiew z dróg moczowo-płciowych-
beztlenowo (91.821/831) 

3       

Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo 
(91.821/831) 

3       

Posiew  krwi - beztlenowo (91.821/831) 4 230       
Posiew wymazu z nosa - beztlenowo 

(91.821/831) 
9       

Posiew wymazu z oka - beztlenowo 
(91.821/831) 

42       

Posiew płynów - beztlenowo (91.821/831) 960       
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - 

beztlenowo (91.821/831) 
54       

Posiew preparatów krwiopochodnych - 
beztlenowo 

6       

Posiew wymazu z rany - beztlenowo 
(91.821/831) 

1 647       

Posiew ropy - beztlenowo (91.821/831) 222       
Posiew wymazu z ucha - beztlenowo 

(91.821/831) 
27       

Posiew materiału z ucha środkowego 
beztlenowo (91.821/831) 

114       

Posiew  tkanek, wydzielin-beztlenowo 
(91.821/831) 

234       

Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo 
(91.821/831) 

6       

Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo 
(91.821/831) 

3       

P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 57       
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom 

IGG i IGM w surowicy (F09) 
9       

Posiew kału w kierunku Campylobacter 
(91.821/831) 

42       

Bąblowica (Echinococcus multilocularis) - p/c 
EM2 (X05) 

3       

Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG met. 
Western-Blot (X05) 

6       

P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu 
Castle'a (N71) 

6       

P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu 
peptydowi 3 (aCCP) (N66) 

393       

Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - 
tlenowo (91.821/831) 

207       

P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie 
kwasu glutaminowego) 

21       

P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) 18       
P/c onkoneuronalne. 48       

Parwowirus B19  - p/c IgM i IgG (F35) 6       
Prokalcytonina PCT (N58) 5 580       
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P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w 
klasie IgA (tTG IgA) 

15       

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w 
klasie IgG (tTG IgG) 

12       

P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99) 6       
Posiew z dolnych dróg oddechowych - 

tlenowo  (91.821/831) 
972       

Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki 
dobowej (L23) 

6       

Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo 
(91.821/831) 

12       

Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej 
(91.821/831) 

48       

Posiew na obecność Streptococcus pyogenes 
i Streptococcus gr. C i G (91.821/831) 

9       

Posiew z górnych dróg oddechowych 
rozszerzony (91.821/831) 

63       

Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) 
(91.821/831) 

267       

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z 
j.ustnej (91.821/831) 

18       

Posiew kału/odbytu w kier. grzybów 
(drożdżopodobnych) (91.821/831) 

225       

Posiew z dróg mocz.-pł. w k. grzybów 
drożdżopodo. (91.821/831) 

12       

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z 
ucha  (91.821/831) 

222       

Badanie płynu z jam ciała (A05) 486       
Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo 

(91.821/831) 
18       

Posiew kału (91.821/831) 225       
Kontrola mikrobiologiczna (91.821/831) 69       

Posiew krwi - tlenowo  (91.821/831) 4 278       
Płytki krwi - liczba (C66) 153       

Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) 21       
Posiew moczu (91.821/831) 4 809       

Badanie ogólne płynu mózgowo-
rdzeniowego (A03) 

579       

Badanie rozmazu PMR (A03) 582       
Badanie na nosicielstwo MRSA (91.821/831) 39       

Wykrywanie DNA Pneumocystis jiroveci 
metodą Real Time-PCR 

3       

Posiew w kierunku Staphylococcus aureus 
(91.821/831) 

54       

Posiew z nosa rozszerzony (91.821/831) 240       
Posiew wymazu z oka - tlenowo 

(91.821/831) 
162       

Kontrola czystości powierzchni – met. 
odciskowa (91.821/831) 

27       
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Posiew płynów ustrojowych - tlenowo 
(91.821/831) 

963       

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - 
tlenowo (91.821/831) 

66       

Posiew preparatów krwiopochodnych 
(91.821/831) 

6       

Posiew wymazu z rany - tlenowo 
(91.821/831) 

1 638       

Preparaty bakteriologiczne (91.891) 36       
Progesteron (N55) 33       

Prolaktyna (PRL) (N59) 123       
Posiew ropy - tlenowo (91.821/831) 225       

Rozdział elektrof. białek w sur. 
(Proteinogram) (I79) 

999       

Próba zgodności - krzyżówka (E20) 11 184       
Kontrola jałowości powietrza (91.821/831) 213       

Posiew wymazu ze skóry (91.821/831) 6       
Posiew w kierunku Salmonella Shigella 

(91.821/831) 
123       

Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) 54 072       
Parathormon PTH (N30) 1 497       

Posiew wymazu z ucha - tlenowo 
(91.821/831) 

108       

Posiew materiału z ucha środkowego 
tlenowo (91.821/831) 

114       

Posiew z wkłucia (91.821/831) 18       
Posiew  tkanek, wydzielin - tlenowo 

(91.821/831) 
237       

Kontrola czystości powierzchni – wymaz 
(91.821/831) 

156       

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 
(91.821/831) 

45       

Posiew ze zmian skórnych - tlenowo 
(91.821/831) 

33       

Posiew ze zmian wewnętrznych - tlenowo 
(91.821/831) 

3       

Identyfikacja p/c odpornościowych (80) 87       
Renina w osoczu (O27) 3       

Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69) 762       
Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) 114       

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21) 534       
Równowaga kwasowo-zasadowa (O29) 1 374       

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) 3 543       
Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) 33       

Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) 27       
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 

(I83) 
3       

Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) 63       
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Całkowita tyroksyna (T4) (O67) 60       
Posiew TBC met. automatyczna (78) 108       

Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii 
molekularnej (U37) 

12       

Posiew TBC met. Konwencjonalna (78) 54       
Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy 

(91.891) 
165       

Test QuantiFERON-TB 18       
Trójcykliczne antydepresanty  TCA (R05) 3       

Test ciążowy (L46) 30       
Testosteron (O41) 24       
Triglicerydy (O49) 7 053       

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 
(O93) 

2 061       

Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) 78       
Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG (X49) 18       

Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 84       
Toxocara canis IgG (X33) 24       

Białko całkowite (I77) 8 337       
Białko w dobowej zbiórce moczu (A07) 147       

Białko całkowite w płynie z jamy ciała (I77) 30       
Białko w PMR (I77) 582       
PSA całkowity (I61) 1 134       

P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 105       
Transferyna (O43) 483       

Stopień wysycenia transferyny 207       
Troponina I (O59) 32 253       

Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji (L69) 10 560       
Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 1 137       

Tyreoglobulina (O65) 18       
Mocznik (N13) 76 176       

Mocznik w moczu (N13) 6       
Kwas moczowy  w surowicy (M45) 5 058       

Wankomycyna (T61) 27       
Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i 

półpasiec) (V68) 
21       

Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i 
półpasiec) (V69) 

18       

Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR (ospa i 
półpasiec) (V68) 

18       

Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR (ospa i 
półpasiec) (V69) 

12       

Odczyn Waaler-Rose (K21) 21       
Kwas walproinowy (T59) 525       

Witamina A (retinol) w surowicy (O81) 9       
Witamina B1 (Tiamina) 60       

Witamina B12 (O83) 3 180       
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Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) 396       
Witamina 25(OH)D Total (O91) 1 215       

Test kiłowy - przesiewowy (WR) 417       
WR test potwierdzenia (RPR ilość +TPHA) 18       

Yersinia - p/c IgA (U89) 36       
Yersinia - p/c IgG (U87) 48       

Yersinia - p/c IgM (U88) 54       
P/c przeciw centromerom 3       

Wskaźnik albumina/kreatynina 6       
Adrenalina w DZM (I05) 3       

P/c przeciw keratynowe (AKA) 3       
Aldolaza (I13) 3       

P/c odpornościowe - test przesiewowy  (E05) 3       
P/c przeciw  glikoproteinie związanej z 

mieliną (MAG) 
3       

Badanie kału w kierunku ameby 6       
Anty-Mullerian hormon (AMH) 3       

Amylaza w płynie (I25) 18       
Antybiogram kolistyna met. mikroroz. w 

bulionie 
240       

P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 9       
P/c przeciw SS-A/Ro 6       

Beta-2-mikroglobulina (M92) 3       
Barbiturany w surowicy (P13) 3       

Białko S wolne (G07) 3       
Limfocyty CD4 i CD8 3       

Wykrywanie DNA Clostridium difficile 
metodą Real Time - PCR, jakościowo (S83) 

12       

Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real 
Time-PCR (F26) 

6       

Cytomegalia p/c IgM w PMR (F23) 3       
P/c przeciw Coxiella burnetii (gorączka Q) 3       

P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgG 3       
P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgM 3       

Cyklosporyna A met. LC-MS/MS (T11) 3       
Cytologia nieginekologiczna 21       

Diazepam (P21) 3       
Dopamina w DZM 3       

Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real 
Time-PCR 

3       

E-test 606       
Gastryna (L33) 15       

Glukoza do wskaźnika insulinooporności 
(L43) 

3       

P/c przeciw gangliozydowe GM-1 3       
Grypa A/B szybki test - test 
immunochromatograficzny 

3       
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Badanie genetyczne w kierunku wirusów 
grypy A, B i RSV– szybki test metodą Real 

Time-PCR. 

3       

Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą Real 
Time-PCR (V47) 

9       

Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności 
DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 

metodą Real Time-PCR. 

3       

Hormon wzrostu (hGH) (L71) 6       
Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą 

PCR (F92) 
3       

Wskaźnik insulinooporności 3       
Ilościowe wykrywanie DNA typów I i II wirusa 

HSV metodą Real Time-PCR 
3       

Identyfikacja szczepu w Sanepidzie 3       
P/c przeciw JO - 1 6       

Kortyzol w moczu (M31) 3       
Kreatynina w płynie 6       

Kwasy Żółciowe (M53) 3       
Legionella - p/c IgG (U16) 18       

Leukocyty - liczba (C30) 6       
Lipaza w płynie 6       

Panel neurologiczny. Wykrywanie materiału 
genetycznego wirusów: CMV, EBV, HSV1, 

HSV2, HHV6, VZV, parwowirusaB19 

3       

Mangan we krwi (M93) 9       
P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny 

(MuSK) 
3       

Noradrenalina w DZM (N21) 3       
Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles 

Virus) IgG (F96) 
9       

Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles 
Virus) IgM (F97) 

6       

Paragrypa - p/c IgG 6       
Paragrypa - p/c IgM 6       

Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji 
pośredniej 

3       

P/c przeciw Aspergillus (W09) 3       
Bąblowica (Echinococcus) - p/c met. ELISA 

(X05) 
6       

P/c przeciw komórkom okładzinowym 
żołądka (N97) 

6       

P/c przeciw antygenom łożyska 3       
P/c przeciwko antygenom mielinowym 

met.IIF 
3       

Malaria - p/c IgG + IgM 3       
P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 84       

Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG 
met. IIF 

3       



25 | S t r o n a  

Screening Substancji psychoaktywnych-2 (60 
związków), LC/MS/MS 

3       

Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59) 3       
SSB (La) 12       

Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 
(O28) 

3       

Świnka - p/c IgG (F94) 6       
Świnka - p/c IgM (F93) 3       

Tacrolimus (prograf) (T56) 27       
Lekowrażliwość podstawowa (84) 9       

Identyfikacja szczepu (80) 9       
Test Roma 12       

Tryptaza 3       
Mocznik w płynie 3       

Varicella Zoster - indeks przeciwciał IgG 
(PMR/Surowica) 

3       

Wirus Varicella Zoster - met. PCR 18       
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa Varicella 

Zoster - metodą Real Time - PCR 
3       

Witamina B2 (ryboflawina) 3       
Witamina B6 12       

Witamina E (tokoferol) w surowicy 6       
Witamina H (biotyna) 3       

Yersinia biotypowanie 3       
Łącznie: 1 170 357       

 
 
 
 
 
 

Załącznik 1b – tabela z ofertą cenową badań histopatologicznych 

Nazwa Badania 

Szacunkowa 
liczba 

badań/36 
miesięcy  

Cena 
jednostkowa  
netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa  
brutto (PLN) 

Wartość brutto 
(PLN) 

Cytologia nie ginekologiczna 700       
Materiał uzyskany z biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej 

1100       

Materiał uzyskany z biopsji grubo igłowej 200       

Drobny materiał tkankowy 7500       
Materiał po zabiegowy 2200       
Duży materiał pooperacyjny - 
nieonkologiczny 

550       

Duży materiał pooperacyjny onkologiczny 200       
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Barwienie immunohistopatologiczne 1400       

Badanie śródoperacyjne 400       
Łącznie: 14 250       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia z szacunkową ilością dla badań laboratoryjnych 
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Nazwa Badania Szacunkowa 
liczba 

badań/rok 

Szacunkowa 
liczba 

badań/36 
miesięcy  

standardowy 
czas 

wykonania  
w godzinach 

(chyba że 
zaznaczono 

inaczej) 

czas 
wykonania 

w 
godzinach  
w trybie 

CITO  

17 - OH progesteron (L79) 4 12 3  -------- 
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-
HIAA) w DZM (M39) 

1 3 5  --------- 

Enzym konwertujący angiotensyny 
(ACE) (K89) 

26 78 10  --------- 

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 
(L15) 

11 33 8  ---------- 

Campylobacter - p/c IgA (S53) 5 15 10  ---------- 
Campylobacter - p/c IgG (S51) 5 15 10  ----------- 
ACTH - hormon 
adrenokortykotropowy (L63) 

58 174 2  ---------- 

P/c przeciw komórkom śródbłonka 
naczyń (AECA) 

11 33 10  ----------- 

Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) 185 555 1  --------- 
P/c przeciw błonie podst. kłębków 
nerkowych (anty-GBM) (N67) 

32 96 10  ----------- 

HAV - p/c przeciw HAV total (WZW 
typu A) (V27) 

18 54 2  ------------- 

HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW 
typu A) (V28) 

18 54 2  ------------ 

HBc - p/c przeciw HBc total (WZW 
typu B) (V31) 

174 522 1  ----------- 

HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) 
(V38) 

53 159 1  ----------- 

HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) 
(V42) 

513 1 539 1 -----------  

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) 
(V48) 

1 992 5 976 1  ----------- 

HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c 
anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) 

558 1 674 1  ----------- 

P/c antykardiolipinowe klasy IgA 
(N89) 

1 3 4  --------- 

P/c antykardiolipinowe klasy IgG 
(N89) 

125 375 4  --------- 

P/c antykardiolipinowe klasy IgM 
(N89) 

125 375 4  ------- 

Aktywność reninowa osocza (I07) 1 3 10  --------- 
Albumina w surowicy (I09) 2 881 8 643 1  ---------- 
Aldosteron (I15) 6 18 6  ----------- 
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) 1 050 3 150 1 1  
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 
(I17) 

13 427 40 281 1 1  
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P/c przeciw mitochondrialne (AMA) 
(O05) 

19 57 3  ------------ 

Profil aminokwasów 1 3 10  ------------ 
Amoniak (I23) 155 465 1  ----------- 
Amylaza w surowicy (I25) 3 165 9 495 1 1  
Amylaza w moczu (I25) 55 165 1  ----------- 
P/c przeciw jądrowe ANA 
(wykrywanie metoda IIFT + miano) 
(O21) 

288 864 
3  ----------- 

Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) 66 198 8  ----------- 
Antybiogram - Acinetobacter spp 
(podstawowy) 

1 3 3  -------------- 

Antybiogram - Acinetobacter spp 
(rozszerzony) 

1 3 3  ------------ 

Antybiogram ATB UR EU 4 12 3 ----------  
Androstendion (I31) 5 15 1  ------------- 
Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(podstawowy) 

132 396 3  ----------- 

Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(Rozszerzony) 

119 357 3 ----------  

Antybiogram - Moraxella catarrhalis 2 6 3  --------- 
Antybiogram - NON SPP 6 18 3  --------- 
Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz) 56 168 3  ---------- 
Antybiogram - Pseudomonas spp 
(podstawowy) 

34 102 3  ----------- 

Antybiogram - Pseudomonas spp 
(rozszerzony) 

10 30 3  ---------- 

Antybiogram - Streptococcus 
pozostałe (podstawowy) 

9 27 3 - -------- 

Antybiogram - Staphylococcus spp 
(podstawowy) 

7 21 3 -----------  

Antybiogram - Staphylococcus spp 
(rozszerzony) 

1 3 3  ---------- 

Antybiogram - Streptococcus beta A, 
B, C, G (podstawowy) 

78 234 3  ---------- 

Antybiogram - Stenotrophomonas 
maltophilia 

2 6 3  ----------- 

Antybiogram - Streptococcus 
pneumoniae (podstawowy) 

8 24 3  --------- 

Antybiogram - Aeromonas spp. 1 3 3  --------- 
Antybiogram - beztlenowce 
(podstawowy) 

5 15 3  --------- 

Antybiogram - Enterococcus (mocz) 79 237 3 -----------  
Antybiogram - Enterococcus 
(podstawowy) 

73 219 3  --------- 

Antybiogram - Enterococcus 
(rozszerzony) 

132 396 3  ------------ 

Antybiogram - gronkowiec 
(podstawowy) 

121 363 3 ----------  
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Antybiogram - gronkowiec 
(rozszerzony) 

2 6 3  ---------- 

Antybiogram - Haemophilus 
influenzae (podstawowy) 

9 27 3  ----------- 

Mykogram 3 9 3  --------- 
Antybiogram - oko 6 18 3  ----------- 
Antybiogram - Salmonella spp 5 15 3  ------------- 
Antybiogram Vitek 1 955 5 865 3  ----------- 
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 
(G11) 

17 367 52 101 1 1  

P/c przeciw akwaporynie 4 33 99 10  --------- 
Badanie w kierunku adenowirusów, 
rotawirusów (F37) 

122 366 2  --------- 

P/c przeciw drożdżom piekarskim 
(Saccharomyces cerevisiae, ASCA) 
(pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG) 

3 9 
10 ----------  

P/c przeciw  Scl - 70 6 18 10  ------- 
ASO (test ilościowy) (U75) 68 204 1  ---------- 
Aminotransferaza asparaginianowa 
(AST) (I19) 

13 225 39 675 1  ----------- 

P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 
(O18) 

71 213 1  ---------- 

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej 
(ATPO) (O09) 

87 261 1  ------------ 

Antytrombina III (aktywność) (G03) 57 171 3  ----------- 
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA 1 3 10  ----------- 
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 47 141 6  ---------- 
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 44 132 6  ----------- 
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - 
IgM 

38 114 6  ---------- 

Białko Bence-Jonesa met. jakościową 8 24 5 1  
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 
(L47) 

104 312 1 2  

Białko C (G05) 67 201 5  ----------- 
Ilościowe oznaczanie w moczu: białko 
(A07) 

20 60 1  --------- 

Białko S (G07) 68 204 5   
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 
(I87) 

230 690 1 1  

Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) 127 381 1 1  
Bilirubina całkowita (I89) 4 630 13 890 1 1  
Białko monoklonalne metoda 
immunofiksacji (IFE) 

43 129 10  -------- 

Białko oligoklonalne 57 171 10  -------- 
Kontrola grupy krwi biorcy 1 748 5 244 1 1  
Borelioza - p/c IgG (S21) 294 882 2  --------- 
Borelioza - p/c IgM (S25) 294 882 2  --------- 
Borelioza p/c IgG w PMR (S21) 76 228 5  -------- 



30 | S t r o n a  

Borelioza p/c IgM w PMR (S25) 74 222 5  -------- 
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot 
(S23) 

59 177 6  --------- 

Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot 
(S27) 

60 180 6  --------- 

Borelioza p/c IgG w PMR met. 
Western-Blot (S23) 

4 12 6  -------- 

Borelioza p/c IgM w PMR met. 
Western-Blot (S27) 

4 12 6  -------- 

Brucella p/c Ig G (S41) 2 6 10  --------- 
Brucella p/c Ig M (S43) 2 6 10  --------- 
Bezpośredni test antyglobulinowy 
(BTA) (E19) 

8 24 1  --------- 

C3 składnik dopełniacza (K75) 40 120 1  --------- 
C4 składnik dopełniacza (K77) 42 126 1  --------- 
Wapń całkowity w surowicy (O77) 3 736 11 208 1 1  
Wapń zjonizowany (O75) 154 462 1 1 
CA 125 (I41) 160 480 1  -------- 
CA 15-3 (I43) 107 321 1  ---------- 
CA 19-9 (I45) 437 1 311 1  -------- 
CA 72-4 (I49) 44 132 1  ---------- 
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki 
dobowej (O77) 

10 30 1  ---------- 

Wapń w moczu (O77) 2 6 1  --------- 
P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, 
PR-3) (N69) 

274 822 4  ------- 

TEST CARBA 59 177 1 ------- 
Antygen karcinoembrionalny (CEA) 
(I53) 

420 1 260 1  --------- 

Ceruloplazmina (I95) 6 18 11  ---------- 
Chlamydia pneumoniae - p/c IgG 
(S67) 

4 12 7  ---------- 

Chlamydia pneumoniae - p/c IgM 
(S65) 

5 15 7  ----------- 

Chlamydia trachomatis antygen - z 
wymazu met. IIFT (S69) 

4 12 4  ------------ 

Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) 6 18 7  ----------- 
Chlamydia trachomatis - p/c IgM 
(S75) 

6 18 7  ------------ 

Cholesterol całkowity (I99) 2 335 7 005 1  ----------- 
Chromogranina A 6 18 10  --------- 
Kinaza kreatynowa (CK) (M18) 9 025 27 075 1 1  
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy 
(CK-MB) aktywn. (M19) 

8 741 26 223 1  ----------- 

Chlorki w surowicy (I97) 286 858 1  ---------- 
Clostridium Difficile - Toksyny A i B 542 1 626 2  ---------- 
Diagnostyka Clostridium difficile ozn. 
GDH oraz toksyny A+B (S81/S82) 

166 498 2 -----------  
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Clostridium difficile – test 
przesiewowy GDH (S82) 

375 1 125 2  ----------- 

Chlorki w PMR (I97) 194 582 1  ------------ 
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) 60 180 1  -------------- 
CMV - wirus cytomegalii awidność p/c 
IgG (F22) 

3 9 1  ----------- 

CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) 67 201 1  ------------- 
Cytomegalia p/c IgG w PMR (F19) 2 6 14  ----------- 
P/c przeciw wirusom Coxsackie 
(metoda neutralizacji) 

2 6 9  ------------- 

C - peptyd (N33) 60 180 1  ----------- 
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej 
czułości) (I81) 

23 69 3  ------------- 

Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 
(I81) 

19 405 58 215 1 1  

Miedź w surowicy (G68) 6 18 10 --------  
Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE 
swoiste (L91) 

1 3 4  --------- 

POSIEW BEZTLENOWY DODATNI 6 18 1-2 dni od 
uzyskania 
dodatniej 
hodowli 

 --------- 

D-dimery (G49) 8 394 25 182 1 1  
POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW 
DODATNI 

46 138 1-2 dni od 
uzyskania 
dodatniej 
hodowli 

 ---------- 

Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) 1 3 4  ----------- 
Siarczan dehydroepiandrostendionu 
(DHEA-S) (K27) 

8 24 1 ------------  

Digoksyna (T17) 54 162 1  ----------- 
P/c przeciw dwuniciowemu DNA 
(dsDNA) (N75) 

29 87 4  ----------- 

POSIEW TLENOWY DODATNI 1 925 5 775 1-2 dni od 
uzyskania 
dodatniej 
hodowli 

------------  

Estradiol (E2) (K99) 12 36 1  ------------ 
EBV - wirus Epsteina Barr antygen 
VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) 

34 102 3  ------------ 

EBV - wirus Epsteina Barr antygen 
VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) 

42 126 3  ------------ 

P/c przeciw endomysium IgA (N79) 4 12 3  ----------- 
P/c przeciw endomysium IgG (N79) 7 21 3  ------------ 
Erytropoetyna (K91) 1 3 8  ------------ 
Alkohol etylowy (P31) 774 2 322 1 1  
Żelazo w surowicy (O95) 1 571 4 713 1  ------------ 
Fenytoina (T27) 6 18 1  ------------ 
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Ferrytyna (L05) 672 2 016 1  ----------- 
Fibrynogen (G53) 1 536 4 608 1 1  
PSA wolny (I63) 40 120 1  ----------- 
Folikulotropina (FSH) (L65) 18 54 1  ---------- 
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) 1 992 5 976 1  ---------- 
Wolna tyroksyna (FT4) (O69) 2 038 6 114 1  ------------ 
Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 8 24 8  ------------ 
Gamma-glutamylotranspeptydaza 
(GGTP) (L31) 

1 810 5 430 1 1  

Glikol etylenowy (P27) 4 12 1 1  
Glukoza (L43) 15 263 45 789 1 1  
Glukoza w moczu (A15) 4 12 1  ----------- 
Glukoza w płynie (L43) 7 21 1  ---------- 
Glukoza w PMR (L43) 194 582 1 1  
Grupa krwi, Rh (E65) 5 414 16 242 1 1  
Grypa A - p/c IgG (F75) 4 12 14 ---------  
Grypa A - p/c IgM (F76) 5 15 14  --------- 
Grypa B - p/c IgG (F80) 4 12 14  --------- 
Grypa B - p/c IgM (F81) 5 15 14   --------- 
Haptoglobina 31 93 11   --------- 
Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) 800 2 400 1   --------- 
HBs - antygen HBs (WZW typu B) 
(V39) 

580 1 740 1   --------- 

HBs antygen - test potwierdzenia 
(WZW typu B) (V41) 

9 27 5   --------- 

Gonadotropina kosmówkowa (HCG) 
w surowicy - Total (L47) 

30 90 1   --------- 

Wykrywanie RNA wir. HCV metodą 
Real Time - PCR, jakościowo (V55) 

36 108 10  ---------  

Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV 
metodą Real Time - PCR (V56) 

1 3 10  ---------  

Cholesterol HDL w surowicy (K01) 2 011 6 033 1   --------- 
Helicobacter pylori - p/c IgG (U12) 8 24 1   --------- 
Hematokryt 26 78 1   --------- 
Badanie śródoperacyjne 293 879 5  ---------  
HIV - wirus HIV test potwierdzenia 
(F90) 

4 12 10  ---------  

Zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (ZZSK) - Wykrywanie 
obecności genu HLA-B*27 metodą 
Real Time PCR 

2 6 

14  ---------  

Homocysteina (L62) 133 399 1  ---------  
HSV p/c IgG płynie mózgowo 
rdzeniowym (F64) 

5 15 10  ---------  

HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG 
(F64) 

17 51 3  ---------  

HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM 
(F65) 

20 60 3   --------- 
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HSV p/c IgM w płynie mózgowo 
rdzeniowym (F65) 

5 15 10   --------- 

Wykrywanie DNA oraz różnicowanie 
typów I i II wirusa HSV metodą Real 
Time-PCR 

7 21 
8  ---------  

P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) 2 6 8   --------- 
Identyfikacja Automatyczna 880 2 640 3   --------- 
Identyfikacja 2 868 8 604 3   --------- 
Immunoglobulina Ig A w surowicy 
(L85) 

63 189 1  ---------  

Immunoglobulina Ig E (całk.) w 
surowicy (L89) 

20 60 1  ---------  

Immunoglobulina Ig G w surowicy 
(L93) 

30 90 1  ---------  

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 
(L93) 

1 3 10  ---------  

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 
(L93) 

1 3 10  ---------  

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 
(L93) 

1 3 10  ---------  

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 
(L93) 

5 15 10  ---------  

Immunoglobulina Ig M w surowicy 
(L95) 

16 48 1  ---------  

Indeks immunoglobulin 55 165 10  ---------  
Indeks immunoglobulin w PMR 55 165 10   --------- 
Inhibitor C1 esterazy (L96) 1 3 10  ---------  
Insulina (L97) 84 252 1   --------- 
Potas w surowicy (N45) 26 683 80 049 1 1  
Kał badanie ogólne i ocena resztek 
pokarmowych (A23) 

6 18 4   --------- 

Kalprotektyna w kale (ilościowo) 3 9 3   --------- 
Bad. kału w kierunku pasożytów 
(jedno oznacz.) (A21) 

14 42 4   --------- 

Łańcuchy wolne lekkie kappa w 
surowicy (M83) 

1 3 8   --------- 

Karbamazepina (T33) 33 99 1  ---------  
Potas w moczu ze zbiórki dobowej 
(N45) 

2 6 1  ---------  

Potas w moczu (N45) 12 36 1  ---------  
Kortyzol (M31) 182 546 1  ---------  
Koci pazur - p/c IgG (Bartonella 
henselae i Bartonella quintana) 

12 36 18  ---------  

Koci pazur - p/c IgM (Bartonella 
henselae i Bartonella quintana) 

12 36 18  ---------  

Kreatynina w surowicy (M37) 26 484 79 452 1 1  
Kreatynina w moczu ze zbiórki 
dobowej (M37) 

7 21 1   --------- 

Kreatynina w moczu (M37) 36 108 1  ---------  
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Wykryw. krwi utaj. w kale (met. 
immunochemiczną) (A17) 

147 441 1   --------- 

Krztusiec - p/c IgA (Bordetella 
pertussis) (S05) 

5 15 3   --------- 

Krztusiec - p/c IgG (Bordetella 
pertussis) (S07) 

5 15 3   --------- 

Krztusiec - p/c IgM (Bordetella 
pertussis) (S09) 

5 15 3   --------- 

Kwas foliowy (M41) 1 092 3 276 1   --------- 
Krążący antykoagulant tocznia - LA 
(N89) 

133 399 4   --------- 

Lamblie w kale (Giardia Lamblia 
antygen)(X13) 

3 9 4   --------- 

Łańcuchy wolne lekkie lambda w 
surowicy (M85) 

3 9 8   --------- 

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 
(K33) 

906 2 718 1 1  

Dehydrogenaza mleczanowa w płynie 
(LDH) (K33) 

18 54 1   --------- 

Cholesterol LDL bezpośredni 
zmierzony (K03) 

50 150 1   --------- 

Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 1 965 5 895 1   --------- 
Legionella - antygen w moczu (U18) 5 15 3   --------- 
Legionella - p/c IgM (U17) 8 24 14   --------- 
Lewetyracetam 36 108 2  --------- 
Luteotropina (LH) (L67) 13 39 1   --------- 
Lipaza (M67) 2 862 8 586 1 1  
Lit (M73) 3 9 1   --------- 
P/c przeciw mikrosomom nerki i 
wątroby (LKM-1) 

1 3 6   --------- 

Metoksykatecholaminy w osoczu 
(metanefryna, normetanefryna). 

1 3 10   --------- 

Magnez w surowicy (M87) 2 229 6 687 1 1  
Mielogram szpiku kostnego (C51) 7 21 4   --------- 
Mikroalbuminuria 1 3 1   --------- 
Mikroalbuminuria (I09) 30 90 1   --------- 
Mioglobina 25 75 3 1  
Metoksykatecholaminy w DZM (M99) 4 12 5   --------- 
Badanie ogólne moczu (A01) 7 293 21 879 1 1  
EBV - wirus Epsteina Barr - test 
lateksowy (mononukleoza) 

32 96 1   --------- 

Morfologia krwi (C55) 28 712 86 136 1 1  
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG 
(U41) 

6 18 3   --------- 

Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM 
(U43) 

8 24 3   --------- 

Sód w surowicy (O35) 26 068 78 204 1 1  
Sód w moczu ze zbiórki dobowej 
(O35) 

5 15 1   --------- 
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Sód w moczu (O35) 25 75 1   --------- 
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, 
COC, THC, BZO, MOP) 

63 189 1 1  

Badanie w kierunku norowirusów 71 213 1   --------- 
NT-proBNP (N-terminalny propept. 
natriuret. t.B) (N24) 

831 2 493 1   --------- 

Odczyn Biernackiego (C59) 2 990 8 970 1   --------- 
Opracowanie materiału 39 117     
Mikroskopowy osad moczu (A19) 4 131 12 393 1   --------- 
Osmolalność w surowicy (N25) 217 651 1   --------- 
Osmolalność moczu (N25) 27 81 1   --------- 
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) 2 380 7 140 1 1  
Glista ludzka (P1) - IgE swoiste (L91) 1 3 4   --------- 
Badanie na nosicielstwo patogenów 
alarmowych (91.821/831) 

3 345 10 035 4   --------- 

P/c przeciw mieloperoksydazie (p-
ANCA, MPO) (N69) 

272 816 5   --------- 

Posiew ilościowy wydzieliny 
oskrzelowej (BAL)  (91.821/831) 

22 66 4   --------- 

Posiew cewników, drenów i mat. 
wszcz. - beztlenowo (91.821/831) 

13 39 6   --------- 

Posiew kału beztlenowo w kierunku 
Clostridium difficile (91.821/831) 

55 165 4   --------- 

Posiew z dolnych dróg oddechowych 
beztlenowo (91.821/831) 

71 213 6   --------- 

Posiew z dróg moczowo-płciowych-
beztlenowo (91.821/831) 

1 3 6   --------- 

Posiew wymazu z jamy ustnej 
beztlenowo (91.821/831) 

1 3 6   --------- 

Posiew  krwi - beztlenowo 
(91.821/831) 

1 410 4 230 8   --------- 

Posiew wymazu z nosa - beztlenowo 
(91.821/831) 

3 9 6   --------- 

Posiew wymazu z oka - beztlenowo 
(91.821/831) 

14 42 6   --------- 

Posiew płynów - beztlenowo 
(91.821/831) 

320 960 6  ---------  

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 
- beztlenowo (91.821/831) 

18 54 6  ---------  

Posiew preparatów krwiopochodnych 
- beztlenowo 

2 6 8  ---------  

Posiew wymazu z rany - beztlenowo 
(91.821/831) 

549 1 647 6  ---------  

Posiew ropy - beztlenowo 
(91.821/831) 

74 222 6  ---------  

Posiew wymazu z ucha - beztlenowo 
(91.821/831) 

9 27 6  ---------  

Posiew materiału z ucha środkowego 
beztlenowo (91.821/831) 

38 114 6  ---------  
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Posiew  tkanek, wydzielin-beztlenowo 
(91.821/831) 

78 234 6  ---------  

Posiew ze zmian skórnych-
beztlenowo (91.821/831) 

2 6 6  ---------  

Posiew ze zmian wewnętrznych-
beztlenowo (91.821/831) 

1 3 6  ---------  

P/c przeciw receptorowi 
acetylocholiny 

19 57 8  ---------  

Adenowirus - p/c przeciw 
adenowirusom IGG i IGM w surowicy 
(F09) 

3 9 
10  ---------  

Posiew kału w kierunku 
Campylobacter (91.821/831) 

14 42 4   --------- 

Bąblowica (Echinococcus 
multilocularis) - p/c EM2 (X05) 

1 3 13   --------- 

Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG 
met. Western-Blot (X05) 

2 6 13   --------- 

P/c przeciw czynnikowi 
wewnętrznemu Castle'a (N71) 

2 6 6   --------- 

P/c przeciw cyklicznemu 
cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) 
(N66) 

131 393 
3   --------- 

Posiew cewników, drenów i mat. 
wszcz. - tlenowo (91.821/831) 

69 207 5  ---------  

P/c przeciw GAD (p/c p. 
dekarbosylazie kwasu 
glutaminowego) 

7 21 
10  ---------  

P/c przeciw mięśniom gładkim 
(ASMA) (N91) 

6 18 3  ---------  

P/c onkoneuronalne. 16 48 10  ---------  
Parwowirus B19  - p/c IgM i IgG (F35) 2 6 7  ---------  
Prokalcytonina PCT (N58) 1 860 5 580 1  ---------  
P/c przeciw transglutaminazie 
tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 

5 15 3  ---------  

P/c przeciw transglutaminazie 
tkankowej w klasie IgG (tTG IgG) 

4 12 3   --------- 

P/c przeciw wyspom trzustkowym 
(N99) 

2 6 10   --------- 

Posiew z dolnych dróg oddechowych - 
tlenowo  (91.821/831) 

324 972 4   --------- 

Fosfor nieorganiczny w moczu ze 
zbiórki dobowej (L23) 

2 6 1   --------- 

Posiew z dróg moczowo-płciowych - 
tlenowo (91.821/831) 

4 12 6  --------- 

Posiew kału w kier. E. coli 
enteropatogennej (91.821/831) 

16 48 4   --------- 

Posiew na obecność Streptococcus 
pyogenes i Streptococcus gr. C i G 
(91.821/831) 

3 9 
4  ---------  

Posiew z górnych dróg oddechowych 
rozszerzony (91.821/831) 

21 63 4   --------- 



37 | S t r o n a  

Posiew w kier. grzybów 
(drożdżopodobnych) (91.821/831) 

89 267 6   --------- 

Posiew w kier. grzybów 
drożdżopodobnych z j.ustnej 
(91.821/831) 

6 18 
6   --------- 

Posiew kału/odbytu w kier. grzybów 
(drożdżopodobnych) (91.821/831) 

75 225 4   --------- 

Posiew z dróg mocz.-pł. w k. grzybów 
drożdżopodo. (91.821/831) 

4 12 6   --------- 

Posiew w kier. grzybów 
drożdżopodobnych z ucha  
(91.821/831) 

74 222 
4   --------- 

Badanie płynu z jam ciała (A05) 162 486 1   --------- 
Posiew wymazu z jamy ustnej - 
tlenowo (91.821/831) 

6 18 6   --------- 

Posiew kału (91.821/831) 75 225 4   --------- 
Kontrola mikrobiologiczna 
(91.821/831) 

23 69 5  ---------  

Posiew krwi - tlenowo  (91.821/831) 1 426 4 278 8   --------- 
Płytki krwi - liczba (C66) 51 153 1  ---------  
Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) 7 21 1  ---------  
Posiew moczu (91.821/831) 1 603 4 809 4  ---------  
Badanie ogólne płynu mózgowo-
rdzeniowego (A03) 

193 579 1 1  

Badanie rozmazu PMR (A03) 194 582 1 1  
Badanie na nosicielstwo MRSA 
(91.821/831) 

13 39 4  ---------  

Wykrywanie DNA Pneumocystis 
jiroveci metodą Real Time-PCR 

1 3 8   --------- 

Posiew w kierunku Staphylococcus 
aureus (91.821/831) 

18 54 4   --------- 

Posiew z nosa rozszerzony 
(91.821/831) 

80 240 4   --------- 

Posiew wymazu z oka - tlenowo 
(91.821/831) 

54 162 4   --------- 

Kontrola czystości powierzchni – met. 
odciskowa (91.821/831) 

9 27 5   --------- 

Posiew płynów ustrojowych - tlenowo 
(91.821/831) 

321 963 6   --------- 

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 
- tlenowo (91.821/831) 

22 66 4  ---------  

Posiew preparatów krwiopochodnych 
(91.821/831) 

2 6 8  ---------  

Posiew wymazu z rany - tlenowo 
(91.821/831) 

546 1 638 6   --------- 

Preparaty bakteriologiczne (91.891) 12 36 2   --------- 
Progesteron (N55) 11 33 1   --------- 
Prolaktyna (PRL) (N59) 41 123 1  ---------  
Posiew ropy - tlenowo (91.821/831) 75 225 6  ---------  
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Rozdział elektrof. białek w sur. 
(Proteinogram) (I79) 

333 999 3   --------- 

Próba zgodności - krzyżówka (E20) 3 728 11 184 1 1  
Kontrola jałowości powietrza 
(91.821/831) 

71 213 5  ---------  

Posiew wymazu ze skóry (91.821/831) 2 6 4  ---------  
Posiew w kierunku Salmonella 
Shigella (91.821/831) 

41 123 4   --------- 

Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) 18 024 54 072 1 1  
Parathormon PTH (N30) 499 1 497 1   --------- 
Posiew wymazu z ucha - tlenowo 
(91.821/831) 

36 108 4   --------- 

Posiew materiału z ucha środkowego 
tlenowo (91.821/831) 

38 114 4  ---------  

Posiew z wkłucia (91.821/831) 6 18 5   --------- 
Posiew  tkanek, wydzielin - tlenowo 
(91.821/831) 

79 237 6   --------- 

Kontrola czystości powierzchni – 
wymaz (91.821/831) 

52 156 5   --------- 

Posiew w kierunku Yersinia 
enterocolitica (91.821/831) 

15 45 4   --------- 

Posiew ze zmian skórnych - tlenowo 
(91.821/831) 

11 33 4   --------- 

Posiew ze zmian wewnętrznych - 
tlenowo (91.821/831) 

1 3 6  ---------  

Identyfikacja p/c odpornościowych 
(80) 

29 87 5  ---------  

Renina w osoczu (O27) 1 3 7  ---------  
Oznaczanie odsetka retikulocytów 
(C69) 

254 762 1  ---------  

Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) 38 114 5   --------- 
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość 
(K21) 

178 534 1   --------- 

Równowaga kwasowo-zasadowa 
(O29) 

458 1 374 1 1  

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 
(C32) 

1 181 3 543 1   --------- 

Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) 11 33 1   --------- 
Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) 9 27 1   --------- 
Globulina wiążąca hormony płciowe 
(SHBG) (I83) 

1 3 1  ---------  

Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) 21 63 1   --------- 
Całkowita tyroksyna (T4) (O67) 20 60 1   --------- 
Posiew TBC met. automatyczna (78) 36 108 42   --------- 
Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii 
molekularnej (U37) 

4 12 10   --------- 

Posiew TBC met. Konwencjonalna 
(78) 

18 54 84   --------- 

Preparat TBC- bad. w kierunku 
gruźlicy (91.891) 

55 165 5   --------- 
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Test QuantiFERON-TB 6 18 2   --------- 
Trójcykliczne antydepresanty  TCA 
(R05) 

1 3 1  ---------  

Test ciążowy (L46) 10 30 1  ---------  
Testosteron (O41) 8 24 1  ---------  
Triglicerydy (O49) 2 351 7 053 1  ---------  
Całkowita zdolność wiązania żelaza 
(TIBC) (O93) 

687 2 061 1  ---------  

Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) 26 78 1  ---------  
Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG 
(X49) 

6 18 1  ---------  

Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 28 84 1  ---------  
Toxocara canis IgG (X33) 8 24 6  ---------  
Białko całkowite (I77) 2 779 8 337 1  ---------  
Białko w dobowej zbiórce moczu 
(A07) 

49 147 1  ---------  

Białko całkowite w płynie z jamy ciała 
(I77) 

10 30 1  ---------  

Białko w PMR (I77) 194 582 1   --------- 
PSA całkowity (I61) 378 1 134 1  ---------  
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 
(O15) 

35 105 1  ---------  

Transferyna (O43) 161 483 1   --------- 
Stopień wysycenia transferyny 69 207 1   --------- 
Troponina I (O59) 10 751 32 253 1 1  
Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji 
(L69) 

3 520 10 560 1   --------- 

Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 379 1 137 1 1  
Tyreoglobulina (O65) 6 18 3   --------- 
Mocznik (N13) 25 392 76 176 1 1  
Mocznik w moczu (N13) 2 6 1   --------- 
Kwas moczowy  w surowicy (M45) 1 686 5 058 1   --------- 
Wankomycyna (T61) 9 27 2  ---------  
Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy 
(ospa i półpasiec) (V68) 

7 21 3  ---------  

Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy 
(ospa i półpasiec) (V69) 

6 18 3  ---------  

Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR 
(ospa i półpasiec) (V68) 

6 18 10  ---------  

Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR 
(ospa i półpasiec) (V69) 

4 12 10  ---------  

Odczyn Waaler-Rose (K21) 7 21 1   --------- 
Kwas walproinowy (T59) 175 525 1   --------- 
Witamina A (retinol) w surowicy 
(O81) 

3 9 10   --------- 

Witamina B1 (Tiamina) 20 60 10   --------- 
Witamina B12 (O83) 1 060 3 180 1   --------- 
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) 132 396 3   --------- 
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Witamina 25(OH)D Total (O91) 405 1 215 1  ---------  
Test kiłowy - przesiewowy (WR) 139 417 1  ---------  
WR test potwierdzenia (RPR ilość 
+TPHA) 

6 18 10  ---------  

Yersinia - p/c IgA (U89) 12 36 6  ---------  
Yersinia - p/c IgG (U87) 16 48 6   --------- 
Yersinia - p/c IgM (U88) 18 54 6  ---------  
P/c przeciw centromerom 1 3 10  ---------  
Wskaźnik albumina/kreatynina 2 6 1  ---------  
Adrenalina w DZM (I05) 1 3 5  ---------  
P/c przeciw keratynowe (AKA) 1 3 12   --------- 
Aldolaza (I13) 1 3 8   --------- 
P/c odpornościowe - test 
przesiewowy  (E05) 

1 3 1   --------- 

P/c przeciw  glikoproteinie związanej 
z mieliną (MAG) 

1 3 10  ---------  

Badanie kału w kierunku ameby 2 6 3  ---------  
Anty-Mullerian hormon (AMH) 1 3 1   --------- 
Amylaza w płynie (I25) 6 18 1   --------- 
Antybiogram kolistyna met. mikroroz. 
w bulionie 

80 240 2   --------- 

P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 3 9 10  ---------  
P/c przeciw SS-A/Ro 2 6 10  ---------  
Beta-2-mikroglobulina (M92) 1 3 12   --------- 
Barbiturany w surowicy (P13) 1 3 1   --------- 
Białko S wolne (G07) 1 3 6   --------- 
Limfocyty CD4 i CD8 1 3 3   --------- 
Wykrywanie DNA Clostridium difficile 
metodą Real Time - PCR, jakościowo 
(S83) 

4 12 
4  ---------  

Wykrywanie DNA wirusa CMV 
metodą Real Time-PCR (F26) 

2 6 6  ---------  

Cytomegalia p/c IgM w PMR (F23) 1 3 9   --------- 
P/c przeciw Coxiella burnetii 
(gorączka Q) 

1 3 10   --------- 

P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgG 1 3 10   --------- 
P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgM 1 3 10   --------- 
Cyklosporyna A met. LC-MS/MS (T11) 1 3 10  ---------  
Cytologia nieginekologiczna 7 21 5  ---------  
Diazepam (P21) 1 3 2  ---------  
Dopamina w DZM 1 3 5   --------- 
Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą 
Real Time-PCR 

1 3 10   --------- 

E-test 202 606 3   --------- 
Gastryna (L33) 5 15 10  ---------  
Glukoza do wskaźnika 
insulinooporności (L43) 

1 3 1   --------- 
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P/c przeciw gangliozydowe GM-1 1 3 15   --------- 
Grypa A/B szybki test - test 
immunochromatograficzny 

1 3 1   --------- 

Badanie genetyczne w kierunku 
wirusów grypy A, B i RSV– szybki test 
metodą Real Time-PCR. 

1 3 
1   --------- 

Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą 
Real Time-PCR (V47) 

3 9 10   --------- 

Panel Herpeswirusy. Wykrywanie 
obecności DNA wirusów: 
EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą 
Real Time-PCR. 

1 3 

5   --------- 

Hormon wzrostu (hGH) (L71) 2 6 2  ---------  
Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 
metodą PCR (F92) 

1 3 12  ---------  

Wskaźnik insulinooporności 1 3 1  ---------  
Ilościowe wykrywanie DNA typów I i II 
wirusa HSV metodą Real Time-PCR 

1 3 
8   --------- 

Identyfikacja szczepu w Sanepidzie 1 3 10   --------- 
P/c przeciw JO - 1 2 6 10   --------- 
Kortyzol w moczu (M31) 1 3 5   --------- 
Kreatynina w płynie 2 6 1   --------- 
Kwasy Żółciowe (M53) 1 3 1   --------- 
Legionella - p/c IgG (U16) 6 18 14   --------- 
Leukocyty - liczba (C30) 2 6 1   --------- 
Lipaza w płynie 2 6 1  ---------  
Panel neurologiczny. Wykrywanie 
materiału genetycznego wirusów: 
CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, VZV, 
parwowirusaB19 

1 3 

4  ---------  

Mangan we krwi (M93) 3 9 10   --------- 
P/c przeciwko swoistej kinazie 
tyrozyny (MuSK) 

1 3 10   --------- 

Noradrenalina w DZM (N21) 1 3 5   --------- 
Przeciwciała przeciw wirusowi odry 
(Measles Virus) IgG (F96) 

3 9 2   --------- 

Przeciwciała przeciw wirusowi odry 
(Measles Virus) IgM (F97) 

2 6 5   --------- 

Paragrypa - p/c IgG 2 6 14  ---------  
Paragrypa - p/c IgM 2 6 14   --------- 
Ameba - p/c met. odczynu 
hemaglutynacji pośredniej 

1 3 10   --------- 

P/c przeciw Aspergillus (W09) 1 3 10  ---------  
Bąblowica (Echinococcus) - p/c met. 
ELISA (X05) 

2 6 13   --------- 

P/c przeciw komórkom okładzinowym 
żołądka (N97) 

2 6 6   --------- 

P/c przeciw antygenom łożyska 1 3 20   --------- 
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P/c przeciwko antygenom 
mielinowym met.IIF 

1 3 10   --------- 

Malaria - p/c IgG + IgM 1 3 18  ---------  
P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy 
A2 

28 84 10  ---------  

Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c 
IgM, IgG met. IIF 

1 3 11  ---------  

Screening Substancji 
psychoaktywnych-2 (60 związków), 
LC/MS/MS 

1 3 
10  ---------  

Antygen raka płaskonabłonkowego 
SCC (I59) 

1 3 10  ---------  

SSB (La) 4 12 8  ---------  
Rozpuszczalny receptor transferyny 
STfR (O28) 

1 3 1  ---------  

Świnka - p/c IgG (F94) 2 6 10  ---------  
Świnka - p/c IgM (F93) 1 3 10  ---------  
Tacrolimus (prograf) (T56) 9 27 2  ---------  
Lekowrażliwość podstawowa (84) 3 9 31  ---------  
Identyfikacja szczepu (80) 3 9 1  ---------  
Test Roma 4 12 1   --------- 
Tryptaza 1 3 10  ---------  
Mocznik w płynie 1 3 1  ---------  
Varicella Zoster - indeks przeciwciał 
IgG (PMR/Surowica) 

1 3 9  ---------  

Wirus Varicella Zoster - met. PCR 6 18 7  ---------  
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa 
Varicella Zoster - metodą Real Time - 
PCR 

1 3 
10  ---------  

Witamina B2 (ryboflawina) 1 3 10   --------- 
Witamina B6 4 12 10  ---------  
Witamina E (tokoferol) w surowicy 2 6 10   --------- 
Witamina H (biotyna) 1 3 10   --------- 
Yersinia biotypowanie 1 3 5   --------- 

 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3- Opis Przedmiotu Zamówienia dla badań z zakresu histopatologii 

 
 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegać będzie na ciągłym przez 7 dni w tygodniu 
wykonywaniu badań z zakresu histopatologii (w tym badań śródoperacyjnych i cytologii). Czasy 
oczekiwania zgodnie z poniższa tabelą. 

2. Udzielający Zamówienia będzie zgłaszał potrzeby wykonywania badań śródoperacyjnych 
Przyjmującemu zamówienie na 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Czas oczekiwania na 
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wynik ma wynosić maksymalnie 45 minut od przekazania materiału do upoważnionemu 
przedstawicielowi  Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie winien dysponować zastępczym laboratorium do wykonywania 
badań śródoperacyjnych. Oba laboratoria winny się znajdować w odległości do 15 km od 
siedziby Udzielającego Zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie winien posiadać pojazd uprzywilejowany do przewozu materiałów do 
badań lub zapewniać taki pojazd na potrzeby wykonywania badań . 

5. Świadczenia zdrowotne z zakresu histopatologii, badań śródoperacyjnych i cytologii 
wykonywane będą zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami 
prawa, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, nieprzerwanej pracy na rzecz 
Zamawiającego, wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. , w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej 
w dziedzinie patomorfologii.  

 

Badanie Szacunkowa 
liczba bada/rok 

Szacunkowa 
liczba bada/36 
miesięcy  

Czas 
oczekiwania 
na wynik 

CITO 

Cytologia ginekologiczna 100 300 5 dni   
Cytologia nie ginekologiczna 100 300 7 dni   
Materiał uzyskany z biopsji 
aspiracyjnej cienkoigłowej 1 000 3 000 7 dni   

Materiał uzyskany z biopsji grubo 
igłowej 1 000 3 000 10 dni   

Drobny materiał tkankowy 1 000 3 000 10 dni   
Materiał po zabiegowy 600 1 800 12 dni   
Duży materiał pooperacyjny - 
nieonkologiczny 200 600 14 dni   

Duży materiał pooperacyjny 
onkologiczny 200 600 15 dni   

Barwienie 
immunohistopatologiczne 800 2 400 5 dni   

Badanie śródoperacyjne 200 600 do 45 minut   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4- Zasady prowadzenia banku krwi, SOP 
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Załącznik nr 5- Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu 
śródoperacyjnym (INTRA) 

 
 
 

Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu śródoperacyjnym (INTRA) 
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1. W dniu poprzedzającym badanie lekarz prowadzący umawia badanie śródoperacyjne 
z komórką wykonującą. 

2. Po pobraniu materiału do badania na bloku operacyjnym pielęgniarka dokonuje 
dokładnego opisania pojemnika z materiałem) naklejka z imieniem i nazwiskiem, 
Pesel, numer księgi głównej, numer księgi oddziałowej). 

3. Na skierowaniu do pracowni histopatologicznej lekarz wpisuje dane pacjenta oraz 
dokładny opis preparatu z zaznaczeniem badania CITO, a także godziny pobrania. 

4. Pielęgniarka telefoniczne powiadamia kuriera placówki wykonującej badanie o 
potrzebie przekazania materiału śródoperacyjnego do laboratorium. 

Transport 

1. Materiał oraz skierowania w dwóch egzemplarzach zapakowane w pojemnik 
transportowy do wyznaczonego w siedzibie zamawiającego miejsca odbioru dostarcza 
pracownik bloku operacyjnego. 

2. W miejscu wskazanym przez Szpital kurier placówki wykonującej badanie odbiera materiał. 

3. Na jednym z egzemplarzy skierowania kurier składa czytelny podpis i wpisuje godzinę 
odbioru preparatu. Skierowanie wraca do oddziału. 

Wyniki badań 

1. Po wykonaniu badania wyniki przekazuje lekarz laboratorium drogą telefoniczną lekarzowi 
zlecającemu badanie lub innej osobie upoważnionej podanej na skierowaniu. 

2. Wyniki badań wykonujący dostarcza do bloku operacyjnego zamawiającego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 6- Projekt umowy na świadczenie medyczne 
 
 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  
nr …./……. 

 
zawarta w dniu …-…-………. pomiędzy: 
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Szpitalem Czerniakowskim sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000678693, NIP 521-293-24-55, Regon 011026815, wysokość kapitału zakładowego 25.192.000,00 zł 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
zwaną dalej „ Udzielającym zamówienie” 

a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „ Przyjmującym zamówienie” 
 
W wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi przeprowadzonego 
zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2190 ze zm.), przystępujące do organizowanego konkursu ofert Strony na podstawie art. 27 ust 
1 w/w ustawy zgodnie zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia 
Banku Krwi na rzecz  Udzielającego zamówienie. 

2. Podstawę wykonywania świadczeń, o których mowa w ust. 1 będzie stanowić pisemne imienne 
zlecenie, opatrzoną pieczęcią Udzielającego zamówienie i podpisem lekarza kierującego lub 
zlecenie przekazane drogą elektroniczną. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń wraz z ich ceną, terminem wykonania oraz szacunkową liczbą, 
będących przedmiotem umowy określają załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do umowy zgodnie z ofertą 
konkursową, zwane łącznie dalej cennikiem. 

4. Szczegółowe warunki prowadzenia Banku Krwi określają Standardowe Procedury Operacyjne, 
stanowią  załącznik nr 3 do umowy. 

5. Szczegółowe zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu               
śródoperacyjnym (INTRA) określa załącznik nr 4 do umowy. 

6. Cena jednostkowa brutto w cenniku może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki 
podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje z dniem 
wejścia w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego wprowadzającego nową stawkę podatku 
od towarów i usług. 

8. W przypadku innym niż w ust. 6, ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny jednostkowej leży 
po stronie  Przyjmującego zamówienie, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto tak, 
aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. 

9. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 1 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem ust.  11 
niniejszej umowy. 

10. Szacunkowe wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie, bez podatku od towaru i usług, ustalone 
przez Udzielającego zamówienie w oparciu o ofertę złożoną przez Przyjmującego zamówienie 
wynosi ……………………………. 

11. Umowa ulega rozwiązaniu:      
1) z upływem czasu, na który była zawarta, 
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
3) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z 

zastrzeżeniem ust. 12, 
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4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 
przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

12. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem  1 (jedno) - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jest możliwe w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, 

2) zmiany formy prawnej którejś ze stron, 
3) połączenia jednej ze stron z innym podmiotem, 
4) gdy wartość wykonanych w ramach umowy świadczeń zdrowotnych wraz z wartością 

wynagrodzenia  z tytułu prowadzenia Banku Krwi osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 10. 
 

§ 2. 
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo rezygnacji z części badań określonych w 

załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku zmiany okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub wykonanie tej umowy 
nie leż w interesie publicznym. 

2. Prognozowana ilość badań określona w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 może ulec zmianie 
w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Udzielającego zamówienie 
i zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość rozszerzenia panelu badań w sytuacji 
wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych badań. Cena badań nowowprowadzonych do 
katalogu świadczeń wykonywanych będzie każdorazowo negocjowana przez strony umowy. 

 
§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
zapewnienie udzielenia świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i 
kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Świadczenia zdrowotne, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, będą wykonywane 
pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Udzielającego zamówienie lub będą zlecone przez 
Udzielającego zamówienie w trybie ambulatoryjnym, za wyjątkiem badań śródoperacyjnych, 
które będą wykonywane tylko pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Udzielającego 
zamówienie 

3. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Udzielającego 
zamówienie, będą wykonywane na podstawie materiału diagnostycznego pobieranego przez 
personel Udzielającego zamówienie i przekazywanego w siedzibie Udzielającego Zamówienie 
upoważnionym przedstawicielom Przyjmującego zamówienie. 

4. Świadczenia zdrowotne, zlecone przez Udzielającego zamówienie w trybie ambulatoryjnym, 
będą wykonywane na podstawie materiału diagnostycznego pobieranego w punkcie pobrań 
Przyjmującego zamówienie, zwanym dalej „Punktem pobrań”. 

5. Punkt pobrań powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 1 km od siedziby 
Przyjmującego zamówienie i być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

6. Punkt pobrań, będzie dostępny dla pacjentów Udzielającego zamówienie od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Punkt pobrań winien spełniać wymagania dla pomieszczeń podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, określone we właściwych przepisach. 

8. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał świadczenia będące przedmiotem umowy według 
sposobu organizacji udzielenia świadczeń opisanego w ofercie konkursowej (zawierającego m. 
in. miejsce, dni i godziny udzielania świadczeń oraz minimalną liczbę osób udzielających 
świadczeń), który stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

9. Udzielający zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za kwalifikację zleceń do wykonania 
badań. 
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10. Przyjmujący zamówienie ponosi pełna odpowiedzialność za powierzony materiał 
diagnostyczny, jakość wykonanych badań i jakość wyników zgodnie z obowiązującymi 
standardami i aktualnymi wymaganiami prawnymi. 

11. Przyjmujący zamówienie zapewnia na swój koszt odbiór i transport pobranego materiału z 
siedziby Udzielającego zamówienia  do laboratorium Przyjmującego zamówienie oraz z punktu 
pobrań do laboratorium Przyjmującego zamówienie. 

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania pojazdu uprzywilejowanego do 
przewozu materiałów do badań, objętych niniejszą umową lub zapewnienia takiego pojazdu 
na potrzeby wykonania świadczeń objętych niniejszą umową. 

13. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania laboratorium oraz laboratorium 
zastępczego, w których będzie wykonywał świadczenia zdrowotne, będące przedmiotem 
niniejszej umowy w zakresie badań śródoperacyjnych, w odległości 15 km od siedziby 
Udzielającego zamówienie. 

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania laboratorium, w którym będzie 
wykonywał świadczenia zdrowotne, będące przedmiotem niniejszej umowy inne niż określone 
w ust 12, w odległości gwarantującej uzyskanie wyników badań w czasie określonym, w 
Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. 

15. Materiał diagnostyczny będzie odbierany przez przedstawicieli Przyjmującego zamówienie ze 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Udzielającego zamówienia o każdej pełnej godzinie w 
godzinach od 6.00 do 23.00 oraz w ciągu 30 min od telefonicznego zgłoszenia na numer 
……………………………………………….w godzinach od 23.00 do 6.00, z zastrzeżeniem ust. 16.  

16. Materiał diagnostyczny na badania wykonywane w trybie CITO, będzie o odbierany, przez całą 
dobę w ciągu 20 min. od zgłoszenia, o którym  mowa w ust. 15. 

17. Udzielający Zamówienia będzie zgłaszał potrzeby wykonywania badań śródoperacyjnych 
Przyjmującemu zamówienie na 24 godziny przed planowanym zabiegiem operacyjnym 

18. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbierania zgłoszeń na świadczenia, zlecane przez 
Udzielającego zamówienia, pod numerem telefonu, o którym mowa w ust. 15, przez całą dobę. 
W przypadku niemożności złożenia zgłoszenia w sposób określony w zdaniu poprzednim, 
Udzielający Zamówienie wyśle zgłoszenie na adres poczty 
elektronicznej…………………………………………………………………………………… 

19. Terminy wykonania świadczeń, określone w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do umowy, 
liczone są od chwili odebrania materiału diagnostycznego przez przedstawiciela Przyjmującego 
zamówienie, bądź pobrania materiału w punkcie pobrań. 

20. Przyjmujący zamówienie zapewnia na swój koszt wszystkie komponenty potrzebne do 
realizacji badań diagnostycznych (w szczególności probówki, podłoża na posiew, odczynniki, 
sprzęt do pobierania materiału do badań, system oznakowania – kodowania probówek i 
pojemników, druki skierowań, pojemniki i opakowania transportowe  

21. Materiały i odczynniki używane do wykonywania badań muszą posiadać datę ważności min. 12 
miesięcy. 

22. W przypadku otrzymania „wątpliwego” wyniku badanie winno zostać powtórzone. 
23. O zaistnieniu „wątpliwego” wyniku decyduje Udzielający zamówienia. 
24. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie istotnie inny niż pierwotny, koszt powtórzonego 

badania pokrywa  Przyjmujący zamówienie.  
25. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie zbliżony jak pierwotny, koszt powtórzonego badania 

pokrywa  Udzielający zamówienie.  
26. Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania poszczególnych badań 

wymienionych w cenniku w  trybie CITO. 
27. Udzielający zamówienie wymaga od Przyjmującego zamówienie stałego kontaktu z komórką 

organizacyjną zlecającą wykonanie badania w sprawie jego realizacji. 
28. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

Udzielającego zamówienie i dostarczania mu dwa razy w roku kalendarzowego następujących 
danych: ilość wykonanych rocznie wszystkich badań mikrobiologicznych z rozbiciem na badania 
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bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne i serologiczne, wykonanych u pacjentów 
hospitalizowanych w każdym oddziale wg. stanu wpisów na dni 30 czerwca i 31 grudnia danego 
roku oraz na każde żądanie pielęgniarki epidemiologicznej Udzielającego zamówienie, z 
wyszczególnieniem liczby pacjentów, u których wykonano powyższe badania oraz wykaz flory 
patogennej wyhodowanej od pacjentów z podziałem na  komórki organizacyjne Udzielającego 
zamówienie. 

29. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w sprawdzianach jakości 
badań POLMIKRO i posiadania zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnych wyników z ostatnich 2 lat. 

30. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udostępnienia instrukcji pobierania, przechowywania 
i transportu materiałów do badania mikrobiologicznego. 

31. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych szkoleń dla personelu 
Udzielającego zamówienie dotyczących diagnostyki mikrobiologicznej. 

32. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do raportowania do Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych (ZKZS), zgodnie z zasadami, określonymi w ust. 33.  

33. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
a) codziennego przesyłania raportów do ZKZS drogą elektroniczną o zleconych badaniach i 

wszystkich wydanych wynikach z wyszczególnieniem drobnoustrojów alarmowych, 
b) okresowego comiesięcznego oraz rocznego zestawienia do ZKZS o liczbie zleconych badań, 

drobnoustrojach wyhodowanych z poszczególnych materiałów z rozbiciem na oddziały, w 
tym „mapy epidemiologicznej” poszczególnych oddziałów,  

c) okresowego półrocznego zestawienia lekowrażliwości szczepów wyhodowanych w  Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii , 

d) dodatkowego zestawienia na żądanie ZKZS wynikającego z bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej. 

34. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować się do i przestrzegać Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 . w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

35. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu 
histopatologii (w tym badań śródoperacyjnych i cytologii) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w 
dziedzinie patomorfologii (Dz. U. poz. 2435) oraz zgodnie  zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, 
obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, 
nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienie, 

36. Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

 
§ 4. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych zleceń  
i wyników badań wykonanych na ich podstawie - w wersji papierowej i elektronicznej oraz 
udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde żądanie 
Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej. 

2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do umowy. 
 

§ 5. 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada w swojej strukturze:  

1) Pracownię analityczną, 
2) Pracownię bakteriologiczną, 
3) Pracownię biochemiczną, 
4) Pracownię hematologiczną, 
5) Pracownię serologiczną, 
6) Pracownię immunologii transfuzjologicznej, 
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7) Pracownię histopatologiczną. 
i spełnia wymogi określone dla w/w pracowni oraz iż będzie posiadał w swojej strukturze te 
pracownie w okresie trwania niniejszej umowy. 

2. Kierownik Banku Krwi, prowadzonego przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego 
zamówienie, winien posiadać wymagane kwalifikacje. 

3. Kierownik pracowni, o której mowa w ust. 1 pkt 6, jest zobowiązany do uczestniczenia w pracach 
Komitetu Transfuzjologicznego Udzielającego zamówienia w charakterze członka w okresie trwania 
niniejszej umowy. 

 
§ 6. 

1. Rozliczenie stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem umowy dokonywane będą 
miesięcznie na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń określonej w oparciu o 
rejestr, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy 

2. Należności za wykonane świadczenia płatna będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z rejestrem świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego 
zamówienie w danym miesiącu. 

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku  Udzielającego zamówienia. 
4. W przypadku zamówienia na świadczenia usług nie będących przedmiotem niniejszej umowy, 

strony ustalą każdorazowo w wyniku negocjacji ceny, które zostaną zawarte w formie pisemnego 
aneksu do umowy. 

 
§ 7. 

1. W przypadku nieodebrania przez przedstawiciela Przyjmującego Zamówienia materiału 
diagnostycznego w terminach określonych w § 3 ust. 15 i 16 Przyjmujący Zamówienie ma prawo 
naliczyć karę umowną w wysokości: 10 % ceny jednostkowej brutto poszczególnego badania, a w 
przypadku badań zleconych w trybie CITO – 100 zł, za każde rozpoczęte 30 min przekroczenia 
terminu odebrania materiału diagnostycznego, z zastrzeżeniem, iż prawo naliczenia kary umownej 
Przez Udzielającego zamówienie przysługuje w przypadku, gdy opóźnienie w odebraniu materiału 
diagnostycznego wynosi co najmniej 10 min.  

2. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie dotrzyma terminu podstawowego realizacji badania, 
który został określony w cenniku- załącznik nr 1, Udzielający zamówienia ma prawo nałożyć karę 
umowną w wysokości 10  % ceny jednostkowej brutto poszczególnego badania, za każdą rozpoczętą 
godzinę zegarową przekroczenia terminu realizacji badania. 

3. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie dotrzyma terminu realizacji badania zleconego w 
trybie CITO (które zostały określone w cenniku - załącznik nr 1) za poszczególne badanie za każdą 
rozpoczętą godzinę zegarową przekroczenia terminu realizacji badania Udzielający zamówienia ma 
prawo nałożyć karę umowną 100 zł – za każde badanie zlecone w trybie CITO. 

4. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie dotrzyma terminu realizacji badania, który został 
określony w cenniku- załącznik nr 2, Udzielający zamówienia ma prawo nałożyć karę umowną w 
wysokości 10  % ceny jednostkowej brutto poszczególnego badania, za każdą rozpoczętą dobę 
przekroczenia terminu realizacji badania, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie dotrzyma terminu realizacji badania 
śródoperacyjnego, określonego w cenniku- załącznik nr 2, Udzielający zamówienia ma prawo 
nałożyć karę umowną w wysokości 2000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczenia 
terminu realizacji badania, 

6. W przypadku odstąpienia Przyjmującego zamówienie od wykonania postanowień niniejszej umowy 
z winy przyjmującego zamówienie, bądź odstąpienia Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących 
po Stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

7. Udzielający zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli Przyjmujący zamówienie nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje 
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zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i 
wysokości naliczonych odsetek. 

 
§ 8. 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 
umową ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i  Przyjmujący zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 
12 miesięcy, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  udzielanych przez siebie   świadczeń  na 
kwotę 100 000 zł Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 Euro w odniesieniu do 
wszystkich zdarzeń. 

3. Kserokopia ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie stanowi 
załącznik nr 7 do umowy. 

 
§ 9. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania laboratoryjne dla podmiotów trzecich w 
taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń będących 
przedmiotem umowy. 

 
§ 10. 

Przyjmujący zamówienie gwarantuje współpracę Udzielającemu zamówienia w zakresie nadzoru, 
poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwania wyników, a także wdrażania 
nowych metod diagnostycznych. 
 

§ 11. 
 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza 
informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną  
w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej Strony w formie pisemnej, ustnej, czy też 
elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności 
informacje, które Strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem 
osób działających w imieniu drugiej Strony lub osób trzecich, nieujawnione przez Stronę, której 
dotyczą, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez 
nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe 
dotyczące w szczególności pacjentów Udzielającego zamówienie czy też osób u niego 
zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Przyjmującego zamówienie w toku realizacji 
przedmiotowej umowy. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne wszelkie 
informacje powzięte w trakcie realizacji usług stanowiące tajemnicę strony drugiej, w tym w 
szczególności informacji dotyczących sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań 
technicznych. Strony Umowy nie wykorzystają tych informacji do innych celów niż związanych z 
realizacją Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem osób reprezentujących 
Udzielającego zamówienie i Przyjmującego zamówienie w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. Zasada poufności obowiązuje również pracowników 
Udzielającego zamówienie i osoby wytypowane do realizacji przedmiotu umowy przez 
Przyjmującego zamówienie.  

2. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.  

3. Udzielający zamówienie oświadcza, że Przyjmujący zamówienie będzie zwolniony z obowiązku 
zachowania w poufności uzyskanych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z 
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bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub 
polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W 
każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Przyjmujący 
zamówienie będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Udzielającego 
zamówienie.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do zachowania w 
poufności wszelkich informacji związanych z Umową obowiązuje od dnia jej podpisania jak również 
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.  

5. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Udzielającego zamówienie na skutek niewywiązania się 
przez Przyjmującego zamówienie z zobowiązań, o których mowa w ust. 1-4 oraz za szkody 
wyrządzone osobom trzecim spowodowane działaniem lub zaniechaniem Przyjmującego 
zamówienie, odpowiada w pełnej wysokości wyłącznie Przyjmujący zamówienie. 

 
§ 12. 

 
1. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.  

2. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pacjentów, których 
dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Powierzenie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, Przyjmującemu zamówienie przez 
Udzielającego zamówienie reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy Udzielającym zamówienie i 
Przyjmującym zamówienie. 
 

§ 13. 
 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie realizacji niniejszej umowy 
przeprowadzanej przez  Udzielającego zamówienie, na każdorazowe jego żądanie. 
 

§ 14. 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej 
obowiązującej w podmiotach leczniczych. 
 
 
Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w zakresie przedmiotu niniejszej umowy są: 
1) ze strony Przyjmującego zamówienie: ....................................... tel. .................... e-mail 

..................................... 
2) ze strony Udzielającego zamówienia: ....................................... tel. .................... e-mail 

.............@szpitalczerniakowski.waw.pl. Przedstawiciel Udzielającego zamówienia odpowiedzialny 
jest ponadto za kontrolę zużycia kwotowego, jak również termin obowiązywania niniejszej Umowy. 

 
§ 15. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2.  Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy, w tym wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla  Udzielającego zamówienie, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Przyjmującego zamówienie chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
 

§ 16. 
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1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe  w związku 
albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby  Udzielającego zamówienia. 

2. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie 
mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
Udzielający zamówienia                         Przyjmujący zamówienie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Cennik badań  diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii; 
-  Załącznik nr 2 – Cennik badań histopatologicznych; 
- Załącznik nr 3 Standardowe Procedury Operacyjne określające szczegółowe warunki 

prowadzenia Banku Krwi; 
- Załącznik nr 4 – Szczegółowe zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w  

badaniu śródoperacyjnym (INTRA); 
- Załącznik nr 5- Sposób organizacji udzielania świadczeń; 
- Załącznik nr 6 – Wzór rejestru przyjmowanych zleceń i wyników badań; 
- Załącznik nr 7 – Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 – Cennik badań  diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii; 
 

(Załącznik 1a do SWKO – tabela z ofertą cenową badań laboratoryjnych i mikrobiologii) 
 

Nazwa Badania Szacunkowa 
liczba 

badań/36 

Cena 
jednostkowa  

netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa  
brutto (PLN) 

Wartość 
brutto (PLN) 
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miesięcy  

17 - OH progesteron (L79) 12       

Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w 
DZM (M39) 

3       

Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) 
(K89) 

78       

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15) 33       

Campylobacter - p/c IgA (S53) 15       

Campylobacter - p/c IgG (S51) 15       

ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 174       

P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń 
(AECA) 

33       

Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) 555       

P/c przeciw błonie podst. kłębków 
nerkowych (anty-GBM) (N67) 

96       

HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 
(V27) 

54       

HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 
(V28) 

54       

HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 
(V31) 

522       

HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38) 159       

HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 1 539       

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) 5 976       

HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-
HIV 1/2, antygen p24) (F91) 

1 674       

P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89) 3       

P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89) 375       

P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89) 375       

Aktywność reninowa osocza (I07) 3       

Albumina w surowicy (I09) 8 643       

Aldosteron (I15) 18       
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Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) 3 150       

Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 40 281       

P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05) 57       

Profil aminokwasów 3       

Amoniak (I23) 465       

Amylaza w surowicy (I25) 9 495       

Amylaza w moczu (I25) 165       

P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie 
metoda IIFT + miano) (O21) 

864       

Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) 198       

Antybiogram - Acinetobacter spp 
(podstawowy) 

3       

Antybiogram - Acinetobacter spp 
(rozszerzony) 

3       

Antybiogram ATB UR EU 12       

Androstendion (I31) 15       

Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(podstawowy) 

396       

Antybiogram - Enterobacteriaceae 
(Rozszerzony) 

357       

Antybiogram - Moraxella catarrhalis 6       

Antybiogram - NON SPP 18       

Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz) 168       

Antybiogram - Pseudomonas spp 
(podstawowy) 

102       

Antybiogram - Pseudomonas spp 
(rozszerzony) 

30       

Antybiogram - Streptococcus pozostałe 
(podstawowy) 

27       

Antybiogram - Staphylococcus spp 
(podstawowy) 

21       

Antybiogram - Staphylococcus spp 
(rozszerzony) 

3       

Antybiogram - Streptococcus beta A, B, C, G 234       
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(podstawowy) 

Antybiogram - Stenotrophomonas 
maltophilia 

6       

Antybiogram - Streptococcus pneumoniae 
(podstawowy) 

24       

Antybiogram - Aeromonas spp. 3       

Antybiogram - beztlenowce (podstawowy) 15       

Antybiogram - Enterococcus (mocz) 237       

Antybiogram - Enterococcus (podstawowy) 219       

Antybiogram - Enterococcus (rozszerzony) 396       

Antybiogram - gronkowiec (podstawowy) 363       

Antybiogram - gronkowiec (rozszerzony) 6       

Antybiogram - Haemophilus influenzae 
(podstawowy) 

27       

Mykogram 9       

Antybiogram - oko 18       

Antybiogram - Salmonella spp 15       

Antybiogram Vitek 5 865       

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) 52 101       

P/c przeciw akwaporynie 4 99       

Badanie w kierunku adenowirusów, 
rotawirusów (F37) 

366       

P/c przeciw drożdżom piekarskim 
(Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet 

ASCA w klasie: IgA i IgG) 

9       

P/c przeciw  Scl - 70 18       

ASO (test ilościowy) (U75) 204       

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 
(I19) 

39 675       

P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 213       

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej 
(ATPO) (O09) 

261       

Antytrombina III (aktywność) (G03) 171       
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P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA 3       

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 141       

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 132       

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM 114       

Białko Bence-Jonesa met. jakościową 24       

B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) 312       

Białko C (G05) 201       

Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07) 60       

Białko S (G07) 204       

Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87) 690       

Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) 381       

Bilirubina całkowita (I89) 13 890       

Białko monoklonalne metoda immunofiksacji 
(IFE) 

129       

Białko oligoklonalne 171       

Kontrola grupy krwi biorcy 5 244       

Borelioza - p/c IgG (S21) 882       

Borelioza - p/c IgM (S25) 882       

Borelioza p/c IgG w PMR (S21) 228       

Borelioza p/c IgM w PMR (S25) 222       

Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) 177       

Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27) 180       

Borelioza p/c IgG w PMR met. Western-Blot 
(S23) 

12       

Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot 
(S27) 

12       

Brucella p/c Ig G (S41) 6       

Brucella p/c Ig M (S43) 6       

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 
(E19) 

24       

C3 składnik dopełniacza (K75) 120       

C4 składnik dopełniacza (K77) 126       
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Wapń całkowity w surowicy (O77) 11 208       

Wapń zjonizowany (O75) 462       

CA 125 (I41) 480       

CA 15-3 (I43) 321       

CA 19-9 (I45) 1 311       

CA 72-4 (I49) 132       

Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 
(O77) 

30       

Wapń w moczu (O77) 6       

P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) 
(N69) 

822       

TEST CARBA 177       

Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) 1 260       

Ceruloplazmina (I95) 18       

Chlamydia pneumoniae - p/c IgG (S67) 12       

Chlamydia pneumoniae - p/c IgM (S65) 15       

Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu 
met. IIFT (S69) 

12       

Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) 18       

Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75) 18       

Cholesterol całkowity (I99) 7 005       

Chromogranina A 18       

Kinaza kreatynowa (CK) (M18) 27 075       

Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-
MB) aktywn. (M19) 

26 223       

Chlorki w surowicy (I97) 858       

Clostridium Difficile - Toksyny A i B 1 626       

Diagnostyka Clostridium difficile ozn. GDH 
oraz toksyny A+B (S81/S82) 

498       

Clostridium difficile – test przesiewowy GDH 
(S82) 

1 125       

Chlorki w PMR (I97) 582       
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CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) 180       

CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG 
(F22) 

9       

CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) 201       

Cytomegalia p/c IgG w PMR (F19) 6       

P/c przeciw wirusom Coxsackie (metoda 
neutralizacji) 

6       

C - peptyd (N33) 180       

Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej 
czułości) (I81) 

69       

Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81) 58 215       

Miedź w surowicy (G68) 18       

Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE swoiste 
(L91) 

3       

POSIEW BEZTLENOWY DODATNI 18       

D-dimery (G49) 25 182       

POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW DODATNI 138       

Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) 3       

Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-
S) (K27) 

24       

Digoksyna (T17) 162       

P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 
(N75) 

87       

POSIEW TLENOWY DODATNI 5 775       

Estradiol (E2) (K99) 36       

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c 
IgG (mononukleoza) (F53) 

102       

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c 
IgM (mononukleoza) (F56) 

126       

P/c przeciw endomysium IgA (N79) 12       

P/c przeciw endomysium IgG (N79) 21       

Erytropoetyna (K91) 3       

Alkohol etylowy (P31) 2 322       
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Żelazo w surowicy (O95) 4 713       

Fenytoina (T27) 18       

Ferrytyna (L05) 2 016       

Fibrynogen (G53) 4 608       

PSA wolny (I63) 120       

Folikulotropina (FSH) (L65) 54       

Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) 5 976       

Wolna tyroksyna (FT4) (O69) 6 114       

Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 24       

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 
(L31) 

5 430       

Glikol etylenowy (P27) 12       

Glukoza (L43) 45 789       

Glukoza w moczu (A15) 12       

Glukoza w płynie (L43) 21       

Glukoza w PMR (L43) 582       

Grupa krwi, Rh (E65) 16 242       

Grypa A - p/c IgG (F75) 12       

Grypa A - p/c IgM (F76) 15       

Grypa B - p/c IgG (F80) 12       

Grypa B - p/c IgM (F81) 15       

Haptoglobina 93       

Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) 2 400       

HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) 1 740       

HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu 
B) (V41) 

27       

Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w 
surowicy - Total (L47) 

90       

Wykrywanie RNA wir. HCV metodą Real 
Time - PCR, jakościowo (V55) 

108       

Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą 
Real Time - PCR (V56) 

3       
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Cholesterol HDL w surowicy (K01) 6 033       

Helicobacter pylori - p/c IgG (U12) 24       

Hematokryt 78       

Badanie śródoperacyjne 879       

HIV - wirus HIV test potwierdzenia (F90) 12       

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
(ZZSK) - Wykrywanie obecności genu HLA-

B*27 metodą Real Time PCR 

6       

Homocysteina (L62) 399       

HSV p/c IgG płynie mózgowo rdzeniowym 
(F64) 

15       

HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64) 51       

HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) 60       

HSV p/c IgM w płynie mózgowo rdzeniowym 
(F65) 

15       

Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I 
i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR 

21       

P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) 6       

Identyfikacja Automatyczna 2 640       

Identyfikacja 8 604       

Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85) 189       

Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy 
(L89) 

60       

Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93) 90       

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93) 3       

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93) 3       

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93) 3       

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93) 15       

Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95) 48       

Indeks immunoglobulin 165       

Indeks immunoglobulin w PMR 165       

Inhibitor C1 esterazy (L96) 3       
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Insulina (L97) 252       

Potas w surowicy (N45) 80 049       

Kał badanie ogólne i ocena resztek 
pokarmowych (A23) 

18       

Kalprotektyna w kale (ilościowo) 9       

Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno 
oznacz.) (A21) 

42       

Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 
(M83) 

3       

Karbamazepina (T33) 99       

Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45) 6       

Potas w moczu (N45) 36       

Kortyzol (M31) 546       

Koci pazur - p/c IgG (Bartonella henselae i 
Bartonella quintana) 

36       

Koci pazur - p/c IgM (Bartonella henselae i 
Bartonella quintana) 

36       

Kreatynina w surowicy (M37) 79 452       

Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 
(M37) 

21       

Kreatynina w moczu (M37) 108       

Wykryw. krwi utaj. w kale (met. 
immunochemiczną) (A17) 

441       

Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) 
(S05) 

15       

Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) 
(S07) 

15       

Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) 
(S09) 

15       

Kwas foliowy (M41) 3 276       

Krążący antykoagulant tocznia - LA (N89) 399       

Lamblie w kale (Giardia Lamblia 
antygen)(X13) 

9       

Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 
(M85) 

9       
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Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) 2 718       

Dehydrogenaza mleczanowa w płynie (LDH) 
(K33) 

54       

Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 150       

Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 5 895       

Legionella - antygen w moczu (U18) 15       

Legionella - p/c IgM (U17) 24       

Lewetyracetam 108       

Luteotropina (LH) (L67) 39       

Lipaza (M67) 8 586       

Lit (M73) 9       

P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby 
(LKM-1) 

3       

Metoksykatecholaminy w osoczu 
(metanefryna, normetanefryna). 

3       

Magnez w surowicy (M87) 6 687       

Mielogram szpiku kostnego (C51) 21       

Mikroalbuminuria 3       

Mikroalbuminuria (I09) 90       

Mioglobina 75       

Metoksykatecholaminy w DZM (M99) 12       

Badanie ogólne moczu (A01) 21 879       

EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy 
(mononukleoza) 

96       

Morfologia krwi (C55) 86 136       

Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41) 18       

Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43) 24       

Sód w surowicy (O35) 78 204       

Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35) 15       

Sód w moczu (O35) 75       

Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, 
BZO, MOP) 

189       
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Badanie w kierunku norowirusów 213       

NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. 
t.B) (N24) 

2 493       

Odczyn Biernackiego (C59) 8 970       

Opracowanie materiału 117       

Mikroskopowy osad moczu (A19) 12 393       

Osmolalność w surowicy (N25) 651       

Osmolalność moczu (N25) 81       

Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) 7 140       

Glista ludzka (P1) - IgE swoiste (L91) 3       

Badanie na nosicielstwo patogenów 
alarmowych (91.821/831) 

10 035       

P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, 
MPO) (N69) 

816       

Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej 
(BAL)  (91.821/831) 

66       

Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - 
beztlenowo (91.821/831) 

39       

Posiew kału beztlenowo w kierunku 
Clostridium difficile (91.821/831) 

165       

Posiew z dolnych dróg oddechowych 
beztlenowo (91.821/831) 

213       

Posiew z dróg moczowo-płciowych-
beztlenowo (91.821/831) 

3       

Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo 
(91.821/831) 

3       

Posiew  krwi - beztlenowo (91.821/831) 4 230       

Posiew wymazu z nosa - beztlenowo 
(91.821/831) 

9       

Posiew wymazu z oka - beztlenowo 
(91.821/831) 

42       

Posiew płynów - beztlenowo (91.821/831) 960       

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - 
beztlenowo (91.821/831) 

54       

Posiew preparatów krwiopochodnych - 6       
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beztlenowo 

Posiew wymazu z rany - beztlenowo 
(91.821/831) 

1 647       

Posiew ropy - beztlenowo (91.821/831) 222       

Posiew wymazu z ucha - beztlenowo 
(91.821/831) 

27       

Posiew materiału z ucha środkowego 
beztlenowo (91.821/831) 

114       

Posiew  tkanek, wydzielin-beztlenowo 
(91.821/831) 

234       

Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo 
(91.821/831) 

6       

Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo 
(91.821/831) 

3       

P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 57       

Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom 
IGG i IGM w surowicy (F09) 

9       

Posiew kału w kierunku Campylobacter 
(91.821/831) 

42       

Bąblowica (Echinococcus multilocularis) - p/c 
EM2 (X05) 

3       

Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG met. 
Western-Blot (X05) 

6       

P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu 
Castle'a (N71) 

6       

P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu 
peptydowi 3 (aCCP) (N66) 

393       

Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - 
tlenowo (91.821/831) 

207       

P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie 
kwasu glutaminowego) 

21       

P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) 18       

P/c onkoneuronalne. 48       

Parwowirus B19  - p/c IgM i IgG (F35) 6       

Prokalcytonina PCT (N58) 5 580       
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P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w 
klasie IgA (tTG IgA) 

15       

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w 
klasie IgG (tTG IgG) 

12       

P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99) 6       

Posiew z dolnych dróg oddechowych - 
tlenowo  (91.821/831) 

972       

Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki 
dobowej (L23) 

6       

Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo 
(91.821/831) 

12       

Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej 
(91.821/831) 

48       

Posiew na obecność Streptococcus pyogenes 
i Streptococcus gr. C i G (91.821/831) 

9       

Posiew z górnych dróg oddechowych 
rozszerzony (91.821/831) 

63       

Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) 
(91.821/831) 

267       

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z 
j.ustnej (91.821/831) 

18       

Posiew kału/odbytu w kier. grzybów 
(drożdżopodobnych) (91.821/831) 

225       

Posiew z dróg mocz.-pł. w k. grzybów 
drożdżopodo. (91.821/831) 

12       

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z 
ucha  (91.821/831) 

222       

Badanie płynu z jam ciała (A05) 486       

Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo 
(91.821/831) 

18       

Posiew kału (91.821/831) 225       

Kontrola mikrobiologiczna (91.821/831) 69       

Posiew krwi - tlenowo  (91.821/831) 4 278       

Płytki krwi - liczba (C66) 153       

Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) 21       



67 | S t r o n a  

Posiew moczu (91.821/831) 4 809       

Badanie ogólne płynu mózgowo-
rdzeniowego (A03) 

579       

Badanie rozmazu PMR (A03) 582       

Badanie na nosicielstwo MRSA (91.821/831) 39       

Wykrywanie DNA Pneumocystis jiroveci 
metodą Real Time-PCR 

3       

Posiew w kierunku Staphylococcus aureus 
(91.821/831) 

54       

Posiew z nosa rozszerzony (91.821/831) 240       

Posiew wymazu z oka - tlenowo 
(91.821/831) 

162       

Kontrola czystości powierzchni – met. 
odciskowa (91.821/831) 

27       

Posiew płynów ustrojowych - tlenowo 
(91.821/831) 

963       

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - 
tlenowo (91.821/831) 

66       

Posiew preparatów krwiopochodnych 
(91.821/831) 

6       

Posiew wymazu z rany - tlenowo 
(91.821/831) 

1 638       

Preparaty bakteriologiczne (91.891) 36       

Progesteron (N55) 33       

Prolaktyna (PRL) (N59) 123       

Posiew ropy - tlenowo (91.821/831) 225       

Rozdział elektrof. białek w sur. 
(Proteinogram) (I79) 

999       

Próba zgodności - krzyżówka (E20) 11 184       

Kontrola jałowości powietrza (91.821/831) 213       

Posiew wymazu ze skóry (91.821/831) 6       

Posiew w kierunku Salmonella Shigella 
(91.821/831) 

123       

Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) 54 072       
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Parathormon PTH (N30) 1 497       

Posiew wymazu z ucha - tlenowo 
(91.821/831) 

108       

Posiew materiału z ucha środkowego 
tlenowo (91.821/831) 

114       

Posiew z wkłucia (91.821/831) 18       

Posiew  tkanek, wydzielin - tlenowo 
(91.821/831) 

237       

Kontrola czystości powierzchni – wymaz 
(91.821/831) 

156       

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 
(91.821/831) 

45       

Posiew ze zmian skórnych - tlenowo 
(91.821/831) 

33       

Posiew ze zmian wewnętrznych - tlenowo 
(91.821/831) 

3       

Identyfikacja p/c odpornościowych (80) 87       

Renina w osoczu (O27) 3       

Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69) 762       

Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) 114       

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21) 534       

Równowaga kwasowo-zasadowa (O29) 1 374       

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) 3 543       

Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) 33       

Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) 27       

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 
(I83) 

3       

Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) 63       

Całkowita tyroksyna (T4) (O67) 60       

Posiew TBC met. automatyczna (78) 108       

Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii 
molekularnej (U37) 

12       

Posiew TBC met. Konwencjonalna (78) 54       

Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy 165       
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(91.891) 

Test QuantiFERON-TB 18       

Trójcykliczne antydepresanty  TCA (R05) 3       

Test ciążowy (L46) 30       

Testosteron (O41) 24       

Triglicerydy (O49) 7 053       

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 
(O93) 

2 061       

Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) 78       

Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG (X49) 18       

Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 84       

Toxocara canis IgG (X33) 24       

Białko całkowite (I77) 8 337       

Białko w dobowej zbiórce moczu (A07) 147       

Białko całkowite w płynie z jamy ciała (I77) 30       

Białko w PMR (I77) 582       

PSA całkowity (I61) 1 134       

P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 105       

Transferyna (O43) 483       

Stopień wysycenia transferyny 207       

Troponina I (O59) 32 253       

Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji (L69) 10 560       

Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 1 137       

Tyreoglobulina (O65) 18       

Mocznik (N13) 76 176       

Mocznik w moczu (N13) 6       

Kwas moczowy  w surowicy (M45) 5 058       

Wankomycyna (T61) 27       

Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i 
półpasiec) (V68) 

21       

Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i 18       
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półpasiec) (V69) 

Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR (ospa i 
półpasiec) (V68) 

18       

Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR (ospa i 
półpasiec) (V69) 

12       

Odczyn Waaler-Rose (K21) 21       

Kwas walproinowy (T59) 525       

Witamina A (retinol) w surowicy (O81) 9       

Witamina B1 (Tiamina) 60       

Witamina B12 (O83) 3 180       

Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) 396       

Witamina 25(OH)D Total (O91) 1 215       

Test kiłowy - przesiewowy (WR) 417       

WR test potwierdzenia (RPR ilość +TPHA) 18       

Yersinia - p/c IgA (U89) 36       

Yersinia - p/c IgG (U87) 48       

Yersinia - p/c IgM (U88) 54       

P/c przeciw centromerom 3       

Wskaźnik albumina/kreatynina 6       

Adrenalina w DZM (I05) 3       

P/c przeciw keratynowe (AKA) 3       

Aldolaza (I13) 3       

P/c odpornościowe - test przesiewowy  (E05) 3       

P/c przeciw  glikoproteinie związanej z 
mieliną (MAG) 

3       

Badanie kału w kierunku ameby 6       

Anty-Mullerian hormon (AMH) 3       

Amylaza w płynie (I25) 18       

Antybiogram kolistyna met. mikroroz. w 
bulionie 

240       

P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 9       

P/c przeciw SS-A/Ro 6       



71 | S t r o n a  

Beta-2-mikroglobulina (M92) 3       

Barbiturany w surowicy (P13) 3       

Białko S wolne (G07) 3       

Limfocyty CD4 i CD8 3       

Wykrywanie DNA Clostridium difficile 
metodą Real Time - PCR, jakościowo (S83) 

12       

Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real 
Time-PCR (F26) 

6       

Cytomegalia p/c IgM w PMR (F23) 3       

P/c przeciw Coxiella burnetii (gorączka Q) 3       

P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgG 3       

P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgM 3       

Cyklosporyna A met. LC-MS/MS (T11) 3       

Cytologia nieginekologiczna 21       

Diazepam (P21) 3       

Dopamina w DZM 3       

Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real 
Time-PCR 

3       

E-test 606       

Gastryna (L33) 15       

Glukoza do wskaźnika insulinooporności 
(L43) 

3       

P/c przeciw gangliozydowe GM-1 3       

Grypa A/B szybki test - test 
immunochromatograficzny 

3       

Badanie genetyczne w kierunku wirusów 
grypy A, B i RSV– szybki test metodą Real 

Time-PCR. 

3       

Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą Real 
Time-PCR (V47) 

9       

Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności 
DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 

metodą Real Time-PCR. 

3       

Hormon wzrostu (hGH) (L71) 6       
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Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą 
PCR (F92) 

3       

Wskaźnik insulinooporności 3       

Ilościowe wykrywanie DNA typów I i II wirusa 
HSV metodą Real Time-PCR 

3       

Identyfikacja szczepu w Sanepidzie 3       

P/c przeciw JO - 1 6       

Kortyzol w moczu (M31) 3       

Kreatynina w płynie 6       

Kwasy Żółciowe (M53) 3       

Legionella - p/c IgG (U16) 18       

Leukocyty - liczba (C30) 6       

Lipaza w płynie 6       

Panel neurologiczny. Wykrywanie materiału 
genetycznego wirusów: CMV, EBV, HSV1, 

HSV2, HHV6, VZV, parwowirusaB19 

3       

Mangan we krwi (M93) 9       

P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny 
(MuSK) 

3       

Noradrenalina w DZM (N21) 3       

Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles 
Virus) IgG (F96) 

9       

Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles 
Virus) IgM (F97) 

6       

Paragrypa - p/c IgG 6       

Paragrypa - p/c IgM 6       

Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji 
pośredniej 

3       

P/c przeciw Aspergillus (W09) 3       

Bąblowica (Echinococcus) - p/c met. ELISA 
(X05) 

6       

P/c przeciw komórkom okładzinowym 
żołądka (N97) 

6       

P/c przeciw antygenom łożyska 3       



73 | S t r o n a  

P/c przeciwko antygenom mielinowym 
met.IIF 

3       

Malaria - p/c IgG + IgM 3       

P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 84       

Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG 
met. IIF 

3       

Screening Substancji psychoaktywnych-2 (60 
związków), LC/MS/MS 

3       

Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59) 3       

SSB (La) 12       

Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 
(O28) 

3       

Świnka - p/c IgG (F94) 6       

Świnka - p/c IgM (F93) 3       

Tacrolimus (prograf) (T56) 27       

Lekowrażliwość podstawowa (84) 9       

Identyfikacja szczepu (80) 9       

Test Roma 12       

Tryptaza 3       

Mocznik w płynie 3       

Varicella Zoster - indeks przeciwciał IgG 
(PMR/Surowica) 

3       

Wirus Varicella Zoster - met. PCR 18       

Ilościowe oznaczanie DNA wirusa Varicella 
Zoster - metodą Real Time - Załącznik nr 2 – 

Cennik badań histopatologicznych; PCR 

3       

Witamina B2 (ryboflawina) 3       

Witamina B6 12       

Witamina E (tokoferol) w surowicy 6       

Witamina H (biotyna) 3       

Yersinia biotypowanie 3       

Łącznie: 1 170 357       

Załącznik nr 2 – Cennik badań histopatologicznych 
 



74 | S t r o n a  

(Załącznik 1a do SWKO – tabela z ofertą cenową badań histopatologicznych) 
 
 

Nazwa Badania 

Szacunkowa 
liczba 

badań/36 
miesięcy  

Cena 
jednostkowa  
netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa  
brutto (PLN) 

Wartość brutto 
(PLN) 

Cytologia nie ginekologiczna 700,00       
Materiał uzyskany z biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej 

1 100,00       

Materiał uzyskany z biopsji grubo igłowej 200,00       

Drobny materiał tkankowy 7 500,00       
Materiał po zabiegowy 2 200,00       
Duży materiał pooperacyjny - 
nieonkologiczny 

550,00       

Duży materiał pooperacyjny onkologiczny 200,00       

Barwienie immunohistopatologiczne 1 400,00       

Badanie śródoperacyjne 400,00       
Łącznie: 14 250,00       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3  
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Standardowe Procedury Operacyjne określające szczegółowe warunki prowadzenia Banku 
Krwi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 - Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu 
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śródoperacyjnym (INTRA) 
 

 
 

Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym w badaniu śródoperacyjnym (INTRA) 

5. W dniu poprzedzającym badanie lekarz prowadzący umawia badanie śródoperacyjne 
z komórką wykonującą. 

6. Po pobraniu materiału do badania na bloku operacyjnym pielęgniarka dokonuje 
dokładnego opisania pojemnika z materiałem) naklejka z imieniem i nazwiskiem, 
Pesel, numer księgi głównej, numer księgi oddziałowej). 

7. Na skierowaniu do pracowni histopatologicznej lekarz wpisuje dane pacjenta oraz 
dokładny opis preparatu z zaznaczeniem badania CITO, a także godziny pobrania. 

8. Pielęgniarka telefoniczne powiadamia kuriera placówki wykonującej badanie  
o potrzebie przekazania materiału śródoperacyjnego do laboratorium. 

Transport 

4. Materiał oraz skierowania w dwóch egzemplarzach zapakowane w pojemnik 
transportowy do wyznaczonego w siedzibie zamawiającego miejsca odbioru dostarcza 
pracownik bloku operacyjnego. 

5. W miejscu wskazanym przez Szpital kurier placówki wykonującej badanie odbiera materiał. 

6. Na jednym z egzemplarzy skierowania kurier składa czytelny podpis i wpisuje godzinę 
odbioru preparatu. Skierowanie wraca do oddziału. 

Wyniki badań 

3. Po wykonaniu badania wyniki przekazuje lekarz laboratorium drogą telefoniczną lekarzowi 
zlecającemu badanie lub innej osobie upoważnionej podanej na skierowaniu. 

4. Wyniki badań wykonujący dostarcza do bloku operacyjnego zamawiającego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5- Sposób organizacji udzielania świadczeń 
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Załącznik nr 6 – Wzór rejestru przyjmowanych zleceń i wyników badań; 
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Załącznik nr 7 – Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie. 
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Załącznik nr 7- Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami realizacji zamówienia 

 
 
 

Warszawa, …………………………..………….2019 r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o zapoznaniu się z warunkami realizacji zamówienia 
 

 
 
Niniejszym oświadczam, że przedstawiciel firmy: 
 
 
 ......................................................  w dniu  .................... -.2019 r. zapoznał się z  
 warunkami realizacji zamówienia w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. 
Stępińskiej 19/25 w związku z ubieganiem się o zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie 
badań diagnostyki laboratoryjnej,  mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi. 

 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis Oferenta 


