
Poznań, dnia 04.06.2019 r. 
DN-021-3-16/19 
 

                             Do wszystkich Wykonawców 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SWKO 

oraz powiadomienie o modyfikacji załącznika Nr 1 – formularz cenowy, Nr 3 - wzoru 
umowy 

 
Dotyczy: konkursu o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologii oraz najmu pomieszczeń przeznaczonych do 
wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem 
ofert. 
 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 
działając jako Udzielający zamówienie udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz uprzejmie 
informujemy, iż dokonuje zmiany zapisów treści Specyfikacji istotnych warunków konkursu 
ofert na ww. świadczenia zdrowotne. 
 

1. SWKO sekcja 5.2.1 ust. 1 - czy Zamawiający potwierdza, ze integracja posiadana 
przez aktualnego świadczeniodawcę spełnia wymagania integracji pełnej w 
rozumieniu SWKO? 
Odpowiedź: Na dzień udzielenia odpowiedzi aktualny świadczeniodawca nie 
jest w pełni zintegrowany z Udzielającym zamówienie. 

2. Załącznik nr 1 do SWKO: 
a. Poz. 18, 19 – Rozmaz krwi, manualnie – uprzejmie prosimy o wydłużenie 

czasu oczekiwania na wynik do 24 godzin.  
b. Poz. 159 - P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA - materiał: 

SUROWICA – prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 5 dni 
roboczych.  

c. Poz. 276 - Testosteron - materiał: SUROWICA – prosimy o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wynik do 24 godzin.  

d. Poz. 301 - Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) - materiał: DZM - 
prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 5 dni roboczych.  

e. Poz. 318 – Szczawiany w DZM - materiał: DZM - uprzejmie prosimy o 
wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych.  

f. Poz. 376 - HBc przeciwciała IgM - materiał: SUROWICA - uprzejmie prosimy 
o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik 5 dni roboczych.  

g. Poz. 378 - HBe przeciwciała - materiał: SUROWICA - uprzejmie prosimy o 
wydłużenie czasu oczekiwania na wynik 5 dni roboczych.  

h. Poz. 395 - Kiła (Treponema pallidum), FTA - materiał: SUROWICA - uprzejmie 
prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik 5 dni roboczych.  

i. Poz. 396 - Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS - materiał: SUROWICA - 
uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik 5 dni roboczych.  

j. Poz. 338 - Borelioza IgG - materiał: SUROWICA – prosimy o wydłużenie 
czasu oczekiwania na wynik do 24 godzin.  

k. Poz. 341 - Borelioza IgM - materiał: SUROWICA – prosimy o wydłużenie 
czasu oczekiwania na wynik do 24 godzin.  

l. Poz. 399 - Kiła (Treponema pallidum), VDRL - materiał: SUROWICA – 
prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 24 godzin.  

Odpowiedź: Udzielający zamówienie dopuszcza propozycję czasu oczekiwania 
na w/w wyniki. Przyjmujący zamówienie winien uwzględnić we właściwym 
załączniku dopuszczone propozycje czasu oczekiwania na wyniki. 

 



m. Poz. 388 i 663 - HCV met. PCR jakościowo – badanie to zostało uwzględnione 
w dwóch pozycjach, z różnymi ilościami i różnymi czasami oczekiwania na 
wynik – czy jedna z pozycji jest podana błędnie i należy ją usunąć czy też 
ilości należy zsumować i przyjąć średni czas oczekiwania na wynik? 

Odpowiedź: Udzielający zamówienie dokonał stosownej modyfikacji Załącznika 
Nr 1, poprzez zmianę nazwy w poz. 663, która otrzymuje brzmienie: HCV RNA 
ilościowo  – materiał SUROWICA. 

3. Załącznik nr 3 do SWKO – Umowa: 
a.Par. 1 ust. 10 – czy zapis w umowie wiąże się z wymogiem prowadzenia w obu 

dzierżawionych lokalizacjach pracowni serologii transfuzjologicznej? Jeżeli 
Przyjmujący zamówienie zapewni wykonywanie badań serologicznych w jednej z 
dzierżawionych lokalizacji, czy Zamawiający zaakceptuje prowadzenie w drugiej z 
dzierżawionych lokalizacji samego banku krwi? 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza, iż Pracownia Serologii 
Transfuzjologicznej ma być prowadzona w obu dzierżawionych lokalizacjach. 
Jednocześnie Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na prowadzenie w 
drugiej z dzierżawionych lokalizacjach samego banku krwi.   

4. Umowa Załącznik 1, kolumna Max. czas realizacji – ponieważ w projekcie umowy 
oraz specyfikacji nie ma rozróżnienia czasu wykonania na czas w trybie rutynowym i 
w trybie cito, proponujemy następujące rozwiązanie dotyczące czasów wykonania 
konkretnych badań, prosimy Zamawiającego o akceptację poniższego rozwiązania: 

Nazwa badania:  Czas 
wykonania 
w trybie 
CITO: 

Czas 
wykonania 
w trybie 
rutyna: 

Morfologia krwi (pełna) - materiał: KREW 
ŻYLNA (EDTA) 

60 minut do 4 
godzin 

Morfologia krwi (pełna) - materiał: KREW 
WŁOŚNICZKOWA (EDTA) 

60 minut do 4 
godzin 

Methemoglobina, ilościowo - materiał: 
KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 

60 minut do 4 
godzin 

Karboksyhemoglobina, ilościowo - materiał: 
KREW ŻYLNA (EDTA) 

60 minut do 4 
godzin 

Karboksyhemoglobina, ilościowo - materiał: 
KREW WŁOŚNICZKOWA 

60 minut do 4 
godzin 

Karboksyhemoglobina, ilościowo - materiał: 
KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 

60 minut do 4 
godzin 

CRP, ilościowo - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

APTT - materiał: OSOCZE (CYTRYNIAN) 60 minut do 4 
godzin 

PT (INR) - materiał: OSOCZE (CYTRYNIAN) 60 minut do 4 
godzin 

Fibrynogen - materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 

60 minut do 4 
godzin 

Czas trombinowy - materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 

60 minut do 4 
godzin 

D-dimer, ilościowo - materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 

60 minut do 4 
godzin 

Płytki krwi (manualnie) - materiał: KREW 
ŻYLNA (EDTA) 

60 minut do 4 
godzin 

Bilirubina całkowita - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Bilirubina noworodkowa - materiał: KREW 60 minut do 4 



WŁOŚNICZKOWA godzin 

Elektrolity (Na, K) - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Sód - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Potas - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Chlorki - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Elektrolity (Na, K, Cl) - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Glukoza - materiał: SUROWICA 60 minut do 4 
godzin 

Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie akceptuje rozwiązania zaproponowanego 
przez Przyjmującego zamówienia. 

5. Czy zapis w umowie wiąże się z wymogiem prowadzenia w obu dzierżawionych 
lokalizacjach pracowni serologii transfuzjologicznej? Jeśli przyjmujący Zamówienie zapewni 
wykonywanie badań serologicznych w innym laboratorium na terenie miasta Poznania, czy 
Zamawiający akceptuje prowadzenie w dzierżawionych lokalizacjach samego banku krwi? 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza, iż Pracownia Serologii 
Transfuzjologicznej ma być prowadzona w obu dzierżawionych lokalizacjach. 
Jednocześnie Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na prowadzenie w obu 
dzierżawionych lokalizacjach samego banku krwi.   

6. Czy akceptują Państwo następujący schemat postępowania w przypadku zamówień na 
krew  jeżeli krwi i produktów nie ma w banku krwi: 

• Szpital: Lekarz wypisuje zamówienie indywidualne  na krew na podstawie 
wiarygodnego (potwierdzonego) wyniku grupy krwi pacjenta. Dokładnie i 
czytelnie wypełnione zapotrzebowanie lekarz (lub pielęgniarka) dostarcza do 
pracowni serologii. 

• Pracownia serologii: Pracownik serologii wysyła faxem zapotrzebowanie na 
krew do RCKiK Poznań i jednocześnie zamawia transport medyczny od 
szpitala SZOZnMiD w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8 

• Pracownia serologii:  Po otrzymaniu krwi z RCKiK pracownia wykonuje 
próbę zgodności w laboratoriach zlokalizowanych w komórkach 
organizacyjnych personel laboratorium, przekazuje skrzyżowaną krew wraz z 
dwoma kopiami kwitu rozchodu krwi wydanego z RCKiK Poznań 
uprawnionemu personelowi na oddziale zamawiającego.  

Odpowiedź: Udzielający zamówienie akceptuje powyższy schemat jednakże 
odnośnie pracowni serologii (punkt 3) dokonuje stosownej zmiany:  
• Pracownia serologii: Po otrzymaniu krwi z RCKiK pracownia wykonuje próbę 

zgodności w laboratoriach zlokalizowanych w komórkach organizacyjnych 
personel laboratorium, przekazuje skrzyżowaną krew wraz z dowodem wydania z 
magazynu. Kopia kwitu rozchodu krwi – 1 egzemplarz wraca do RCKiK – 1 
egzemplarz wraca do laboratorium a następnie przekazuje się go do składnicy 
akt medycznych. 

7. Czy do badań z zakresu serologii, mikrobiologii i genetyki akceptują Państwo 
skierowania dostarczone od Oferenta, ponieważ skierowania z systemu szpitalnego 
HIS AMMS nie zawierają wszystkich danych zgodnych z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia. 
Odpowiedź: Udzielający zamówienie informuję, że skierowanie zostanie 
dostoswane do rozporządzenia. 

8. Czy przy integracji LIS i systemu HIS w słowniku do integracji chcą Państwo aby 
zawrzeć badania spoza umowy będące w naszej ofercie? Czy przy zlecaniu badań 
spoza umowy będzie akceptacja dyrektora szpitala bądź dyrektora ds. finansowych?  



            Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie wyraża zgody aby w integracji LIS i 
systemu HIS w słowniku do integracji zawrzeć badania spoza umowy będące w 
posiadaniu oferty Przyjmującego zamówienia. Każdorazowo, badania spoza 
umowy, wymagają akceptacji Dyrekcji Szpitala. 

9. Załącznik 2: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada 2017 w 
sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - 
Bank Krwi powołuje organ leczniczy na potrzeby, którego ma on powstać. Zgodnie z 
rozporządzeniem kierownikiem banku krwi może być lekarz transfuzjolog bądź 
kierownik pracowni. W przypadku otusorcingu Dyrektor Szpitala nie może powołać na 
kierownika Banku Krwi osoby niezatrudnionej w jego strukturze. W związku z 
powyższym zwracamy się o zmianę zapisu nieodpłatnej obsługi organizacji leczenia 
krwią. Bank krwi jest integralną częścią struktury organizacji jednostki szpitalnej, a to 
oznacza że Szpital jest zobowiązany zapewnić niezbędny sprzęt. Prosimy o zmianę 
zapisu z załącznika nr 2.  

            Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie posiada banku krwi.  
10. Specyfikacja pkt 6 – Zespół do spraw zakażeń powołuję Dyrektor danego podmiotu 

leczniczego. Członkiem zespołu do spraw zakażeń nie musi być diagnosta, 
specjalista mikrobiologii, może to być lekarz z taką samą specjalnością. Członek 
zespołu do spraw zakażeń podlega bezpośrednio pod Dyrekcję Szpitala powinien on 
być zatrudniony bezpośrednio na część etatu przez placówkę szpitalną.                     
W przypadku outsorcingu pracownik laboratorium nie może podlegać bezpośrednio 
pod Dyrektora Szpitala, prosimy więc o wykreślenie tego zapisu lub zmianę zgodnie z 
prawem.  

            Odpowiedź: Udzielający zamówienie ma na uwadze ścisłą współpracę   
            diagnosty laboratoryjnego specjalisty ds. mikrobiologii z Zespołem Kontroli 

Zakażeń Szpitalnych w tym realizacje zadań w zakresie profilaktyki i kontroli 
zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii oraz tworzenia map mikrobiologicznych 
dla udzielającego zamówienie. 

11. Załącznik nr 3 paragraf 3, pkt 1 – W przypadku niektórych podwykonawców wynik 
badania jest tylko i wyłącznie dostarczany w formie papierowej – czy w wyjątkowych 
sytuacjach akceptują Państwo przyjęcie wyniku w formie zeskanowanego dokumentu 
w systemie oraz oryginalnej wersji papierowej?  

            Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie wyraża zgody. 
12. Załącznik nr 3, paragraf 6, pkt 1 – Prosimy o rozszerzenie wielkości wartości 

zamówienia usług przekazywanym do podmiotów zewnętrznych do maksymalnie 
40% w okresie rozliczeniowym.  

            Odpowiedź: Udzielający zamówienie wyraża zgodę, dokonano w tym zakresie     
            modyfikacji wzoru umowy. 

13. Pytania dotyczące badań z załącznika do umowy: 
Numer 36, Czy akceptują Państwo wykonanie badania OB w materiale: Krew żylna, 
pełna (EDTA)?  

             Odpowiedź: Tak. 
Czy dla badania 118, P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-
3) (cANCA) met. immunoblot - materiał: SUROWICA akceptują Państwo metodę 
wykonania ELISA? 

            Odpowiedź: Tak. 
Numer 130, Czy dla badanie DS.-DNA akceptują Państwo metodę ELISA?  

            Odpowiedź: Tak.   
Numer 140, Czy dla panelu: Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, 
anty-SLA/LP, AMA M2) z pozycji 131 akceptują Państwo metodę wykonania inną niż 
immunobloting?  

            Odpowiedź: Tak. 
Czy dla badań: P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA  met. IIF - materiał: SUROWICA 
akceptują Państwo metodę wykonania ELISA?  



            Odpowiedź: Tak. 
Numer 157, Czy dla badań: P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym 
żołądka (APCA) met. IIF - materiał: SUROWICA akceptują Państwo inną metodę 
wykonania niż immunofluorescencja?  

           Odpowiedź: Nie. 
Numer 160, Czy dla badania P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF - 
materiał: SUROWICA akceptują Państwo metodę wykonania ELISA?  

           Odpowiedź: Tak. 
Numer 159, Czy akceptują Państwo wykonanie badania p/c przeciwko receptorom 
acetylocholiny wykonane metodą ELISA, oraz wydłużenie czasu oczekiwania do 9 
dni roboczych?  

            Odpowiedź: Tak. 
Czy w dla pozycji 171– Panel oddechowy (21 alergenów) – akceptują Państwo 
wykonanie badania : Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck 
(L91) – w skład którego wchodzą następujące alergeny: Pyłek brzozy brodawkowej, 
Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, 
Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek 
świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, 
Cladosporidium herbarum, Penicilium notatum, Altenaria tenuis? 
Odpowiedź: Tak.  
Numer 372, Czy dla badania Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF - materiał: 
SUROWICA akceptują Państwo metodę wykonania ELISA?  
Odpowiedź: Tak.  
Numery 417 i 419, Czy w przypadku testu potwierdzenia w badaniu Różyczka IgM 
oraz IgG akceptują Państwo wykonanie badania Wykrywanie RNA wirusa Rubella 
metodą Real Time-PCR? 
Odpowiedź: Nie. 
Numer 392, Czy akceptują Państwo wykonanie testu potwierdzenia HIV metodą  
immunochromatograficzne na aparacie Geenus firmy Biorad – czy akceptują Państwo 
taką metodę w przypadku tego badania?  
Odpowiedź: Nie. 
Badanie 371 - Enterowirusy IgM w PMR - materiał: PMR – czy w ramach 
potwierdzenia świeżej infekcji enterowirusem akceptują Państwo wykonanie 
oznaczenia Wykrywanie RNA enterowirusa metodą Real Time-PCR? 
Odpowiedź: Nie. 
Proszę o doprecyzowanie czy dla pozycji 401 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), 
IgM met. IIF - materiał: OSOCZE (EDTA)PCR i 402 Bartoneloza (B.henselae, 
B.quintana), IgG met. IIF - materiał: OSOCZE (EDTA)PCR chodziło o metodę PCR 
czy o przeciwciała w PMR?  
Odpowiedź: Metoda PCR. 
Numer 413 i 414, Czy dla badania Parvowirus B19 IgG i IgM met. ELISA - materiał: 
SUROWICA akceptują Państwo metodę wykonania Immunochemiluminescencja? 
Odpowiedź: Tak. 
Numer 432, Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA – czy akceptują 
Państwo wykonanie tego badania metodą WesterBlot? Nie będzie to miało wpływu 
na proponowaną w ofercie cenę badania.  
Odpowiedź: Nie.  
Badanie nr 557, CMV (Cytomegalovirus) w płynie z jamy ciała - materiał: PŁYN Z 
JAMY CIAŁA – czy akceptują Państwo w ramach diagnostyki wirusa CMV w płynie z 
jam ciała wykonanie badania genetycznego Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą 
Real Time-PCR (F26)? Nie będzie to miało wpływu na proponowaną w ofercie cenę 
badania. 
Odpowiedź: Tak.  



14. Pozycja nr 608 i 609, P/c. p. Jądrowe i p. cytoplazmatyczne met. IIF, DID - materiał: 
SUROWICA – Ze względu na brak dostępu do testów metodą DID do oznaczania 
przeciwciał przeciwjądrowych ANA nie spełniających dyrektywy IVD i CE, oraz 
będących produkcją własną odczynników przez firmę Diagnostyka chcieliśmy zapytać 
czy powyższe badania mogą zostać wykonane badaniami równoważnymi, które 
wykonujemy – nazwa badania P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + 
miano) (O21)? 
Odpowiedź: Tak.  

15. Badanie nr 614, PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano - materiał: SUROWICA - 
czy powyższe badania mogą zostać wykonane badaniami równoważnymi, które 
wykonujemy – nazwa badania P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + 
miano) (O21)? 
Odpowiedź: Tak.  

16. Badanie nr 657, HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo - materiał: 
SUROWICA – ponieważ procedura badawcza obowiązująca w ALAB laboratoria 
obejmuje wykonanie tego badania z materiału krew pełna EDTA, czy wyrażają 
Państwo zgodę na wykonanie badania w ten sposób? 
Odpowiedź: Tak.  

17. Badanie nr 659, Respiratory pathogens 33 – ponieważ dysponujemy w ALAB 
laboratoria badaniem Panel oddechowy. Wykrywanie materiału genetycznego 25 
patogenów dróg oddechowych metodą Real Time-PCR, czy akceptują Państwo 
wykonanie takiego badania obejmującego:  

⎯     grypa A 

⎯     grypa AH1N1 

⎯     grypa B 

⎯     rhinowirus 

⎯     koronawirusy: NL63, 229E, OC43, HKU 

⎯     paragrypa 1, paragrypa 2, paragrypa 3, paragrypa 4 

⎯     ludzki metapneumowirus A, ludzki metapneumowirus B 

⎯     bokawirus, RSV A, RSV B 

⎯     adenowirus 

⎯     enterowirus 

⎯     parechowirus 

⎯     Mycoplasma pneumoniae 

⎯     Chlamydia pneumoniae 

⎯     Streptococcus pneumoniae 

⎯     Haemophilus influenza 

⎯     Staphylococcus aureus. 
            Odpowiedź: Nie.  

18. Czy akceptuj Państwo wydłużenie czasu oczekiwania na wynik dla poniższych 
badań:  

Lp. Badanie 
Proponowany czas 
realizacji (w dniach 

roboczych) 

13 BNP - materiał: OSOCZE (EDTA) 3 

29 
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince 
czerwonej (G-6-PD) - materiał: KREW ŻYLNA (EDTA) 15 

14 Erytropoetyna - materiał: SUROWICA 9 

26 HbA2 - materiał: KREW WŁOŚNICZKOWA 11 

28 HbA2 - materiał: KREW ŻYLNA (EDTA) 11 

62 
Termolabilny wariant MTHFR- materiał: KREW ŻYLNA 
(EDTA) 15 



64 
Oporność na aktywne białko C- materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 11 

65 

Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 
20210 G-A genu protrombiny) - materiał: KREW ŻYLNA 
(EDTA) 15 

69 Amoniak - materiał: SUROWICA 2 

78 Ceruloplazmina - materiał: SUROWICA 12 

83 Miedź, ilościowo - materiał: SUROWICA 11 

90 Beta-2-mikroglobulina - materiał: SUROWICA 13 

97 Cynk, ilościowo - materiał: SUROWICA 11 

99 Cholinoesteraza - materiał: SUROWICA 8 

111 Alfa-1-antytrypsyna - materiał: SUROWICA 11 

113 C-peptyd - materiał: SUROWICA 2 

116 
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny - materiał: 
SUROWICA 7 

119 
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF - 
materiał: SUROWICA 11 

127 HLA-B27 - materiał: KREW ŻYLNA (EDTA) 15 

135 
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. 
ELISA - materiał: SUROWICA 7 

137 
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA - 
materiał: SUROWICA 7 

138 
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA - 
materiał: SUROWICA 7 

143 
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF - 
materiał: SUROWICA 11 

147 
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF - materiał: 
SUROWICA 11 

148 
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF - materiał: 
SUROWICA 11 

149 
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF - 
materiał: SUROWICA 11 

150 
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF - 
materiał: SUROWICA 11 

151 
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. 
IIF - materiał: SUROWICA 11 

158 
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. 
i kom. kubkowatym jelit met. IIF - materiał: SUROWICA 11 

166 
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 - materiał: 
SUROWICA 16 

168 Panel alergenów oddechowych - materiał: SUROWICA 7 

169 
Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) - materiał: 
SUROWICA 7 

170 Panel alergenów pokarmowych - materiał: SUROWICA 7 

171 Panel oddechowy (21 alergenów) - materiał: SUROWICA 7 

176 IgE sp. D70 - Acarus siro - materiał: SUROWICA 16 

177 IgE sp. M1 - Penicillium notatum - materiał: SUROWICA 16 

178 IgE sp. E2 - sierść psa - materiał: SUROWICA 11 

184 
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych - materiał: 
SUROWICA 11 



185 IgE sp. W10 - komosa biała - materiał: SUROWICA 16 

186 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis - materiał: SUROWICA 5 

187 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita - materiał: SUROWICA 16 

190 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów - materiał: SUROWICA 11 

191 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni - materiał: SUROWICA 16 

192 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew - materiał: SUROWICA 11 

193 
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae - materiał: 
SUROWICA 16 

195 
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor - materiał: 
SUROWICA 16 

196 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa - materiał: SUROWICA 16 

200 IgE sp. T14 - topola - materiał: SUROWICA 16 

201 IgE sp. T12 - wierzba - materiał: SUROWICA 16 

202 IgE sp. W9 - babka lancetowata - materiał: SUROWICA 16 

204 IgE sp. F11 - gryka - materiał: SUROWICA 16 

217 Panel pokarmowy ( 21 alergenów) - materiał: SUROWICA 7 

221 IgE sp. F105 - czekolada - materiał: SUROWICA 16 

222 IgE sp. F106 hydrolizat serwatki - materiał: SUROWICA 11 

223 
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza - 
materiał: SUROWICA 16 

224 IgE sp. F81 - ser cheddar - materiał: SUROWICA 16 

226 IgE sp. F40 - tuńczyk - materiał: SUROWICA 16 

227 IgE sp. F86 - pietruszka - materiał: SUROWICA 16 

229 IgE sp. F237 - morela - materiał: SUROWICA 16 

230 IgE sp. F277 - koperek - materiał: SUROWICA 16 

237 IgE sp. F94 - gruszka - materiał: SUROWICA 16 

254 Tyreoglobulina - materiał: SUROWICA 4 

269 Kortyzol - materiał: SUROWICA 2 

275 IGF-1 - materiał: SUROWICA 5 

299 Dopamina w DZM - materiał: DZM 6 

300 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) - materiał: DZM 6 

301 
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) - materiał: 
DZM 6 

302 
Kamienie moczowe, analiza chemiczna - materiał: 
KAMIENIE MOCZOWE 8 

318 Szczawiany w DZM - materiał: DZM 12 

327 Elastaza trzustkowa w kale - materiał: KAŁ 11 

330 Adenowirusy met. PCR, jakościowo - materiał: SUROWICA 11 

331 Aspergillus - antygen krążący - materiał: SUROWICA 9 

332 
Aspergilus fumigatus met. PCR jakościowo - materiał: 
KREW ŻYLNA (EDTA) 11 

333 
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF - 
materiał: OSOCZE (EDTA) 19 

334 
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF - 
materiał: OSOCZE (EDTA)PCR 11 

335 
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF - 
materiał: OSOCZE (EDTA) 11 

336 
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF - 
materiał: OSOCZE (EDTA)PCR 11 



337 
Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG - materiał: 
SUROWICA 16 

338 Borelioza IgG - materiał: SUROWICA 4 

339 Borelioza IgG met. western-blot - materiał: SUROWICA 7 

340 Borelioza IgG w PMR - materiał: PMR 6 

341 Borelioza IgM - materiał: SUROWICA 4 

342 Borelioza IgM met. western-blot - materiał: SUROWICA 7 

344 
Borelioza w płynie z jamy ciała - materiał: PŁYN Z JAMY 
CIAŁA 11 

350 Bruceloza IgG - materiał: SUROWICA 11 

351 Bruceloza IgM - materiał: SUROWICA 11 

352 Chlamydia pneumoniae IgA - materiał: SUROWICA 8 

353 Chlamydia pneumoniae IgG - materiał: SUROWICA 8 

354 Chlamydia pneumoniae IgM - materiał: SUROWICA 8 

356 
Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella 
quintana), IgG, IgM - materiał: SUROWICA 19 

361 Coxsackie typ A i B IgG met. IIF - materiał: SUROWICA 11 

362 Coxsackie typ A i B IgM met. IIF - materiał: SUROWICA 11 

363 Denga p.ciała 17 

364 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA - materiał: SUROWICA 12 

366 
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo - materiał: 
SUROWICA 11 

367 
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo - materiał: 
SUROWICA 11 

368 Enterowirusy IgG met. IIF - materiał: SUROWICA 15 

369 Enterowirusy IgG w PMR - materiał: PMR 15 

370 Enterowirusy IgM met. IIF - materiał: SUROWICA 15 

371 Enterowirusy IgM w PMR - materiał: PMR 15 

374 HAV przeciwciała IgM - materiał: SUROWICA 3 

376 HBc przeciwciała IgM - materiał: SUROWICA 11 

377 HBe antygen - materiał: SUROWICA 10 

378 HBe przeciwciała - materiał: SUROWICA 2 

380 
HBs antygen, test potwierdzenia - materiał: OSOCZE 
(EDTA) 3 

392 
HIV test potwierdzenia met. western-blot - materiał: 
SUROWICA 11 

395 Kiła (Treponema pallidum), FTA - materiał: SUROWICA 9 

396 
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS - materiał: 
SUROWICA 9 

398 
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia 
(FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) - materiał: SUROWICA 11 

400 
Legionella pneumophila IgM (legionelloza) - materiał: 
SUROWICA 15 

403 
Mononukleoza zakaźna, jakościowo - materiał: 
SUROWICA 2 

404 
Mycobacterium tuberculosis test jakościowy - materiał: 
SUROWICA 11 

407 Odra (Morbilli virus) IgG - materiał: SUROWICA 3 

408 Odra (Morbilli virus) IgM - materiał: SUROWICA 6 

410 Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR - materiał: PMR 11 



412 Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR - materiał: PMR 11 

415 
Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF - materiał: 
SUROWICA 13 

420 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG - materiał: SUROWICA 11 

421 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM - materiał: SUROWICA 11 

425 Tężec (Clostridium tetanii) IgG - materiał: SUROWICA 24 

430 Toksoplazmoza Western blot 8 

432 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 14 

527 Zeskrobiny, inny materiał ( bad.mykol.) 29 

543 Białko oligoklonalne w PMR - materiał: PMR 11 

544 Indeks IgG w PMR do albuminy - materiał: SUROWICA 11 

545 Białko oligoklonalne w PMR - materiał: SUROWICA 11 

547 Indeks IgG w PMR do albuminy - materiał: PMR 11 

557 HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR - materiał: PMR 11 

558 HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR - materiał: PMR 11 

559 
Amylaza w płynie z jam ciała - materiał: PŁYN Z JAMY 
CIAŁA 2 

562 
Chlorki w płynie z jamy ciała - materiał: PŁYN Z JAMY 
CIAŁA 2 

563 
Glukoza w płynie z jamy ciała - materiał: PŁYN Z JAMY 
CIAŁA 2 

564 Borelioza IgG w PMR met. western-blot - materiał: PMR 7 

565 Borelioza IgM w PMR met. western-blot - materiał: PMR 7 

567 
Ocena indeksu przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi 
płyn mózgowo-rdzeniowy/surowica 11 

572 Zespół Gilberta- materiał: KREW ŻYLNA (EDTA) 29 

579 
Cytologia nieginekologiczna met. klasyczną - materiał: 
PŁYN Z JAMY CIAŁA 6 

581 Cystatyna C - materiał: SUROWICA 11 

602 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS - materiał: MOCZ 11 

616 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG - materiał: SUROWICA 7 

618 Badanie w kierunku malarii 19 

619 Badanie kału w kierunku pasożytów tropikalnych 3 

620 
Antytrombina III, aktywność - materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 4 

626 
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) - materiał: 
SUROWICA 3 

627 

Antykoagulant toczniowy (LA) - test 
przesiewowy/potwierdzający (aPTT) - materiał: OSOCZE 
(CYTRYNIAN) 5 

628 
Weryfikacja - antykoagulant toczniowy (LA) - test 
potwierdzenia STACLOT 5 

629 Aktywność kofaktora restocetyny 16 

633 Wykrywanie adenowirusów – wymaz z gardła 11 

635 EBV (Ebstein-Barr virus) EA, EBNA materiał: SUROWICA 12 

636 Enterowirusy IgG met. ELISA - materiał: SUROWICA 15 

637 Enterowirusy IgM met. ELISA - materiał: SUROWICA 15 

638 
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR - Jakościowo - 
materiał: WYMAZ 5 

639 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) - materiał: 7 



SUROWICA 

652 Yersinia spp. IgA - materiał: SUROWICA 7 

653 Yersinia spp. IgG - materiał: SUROWICA 7 

654 Yersinia spp. IgM - materiał: SUROWICA 7 

656 
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo - 
materiał: PMR 9 

657 
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo - 
materiał: SUROWICA 9 

658 Bordetella pertussis PCR 11 

659 Respiratory pathogens 33 3 

660 Neuro 9 – materiał PMR 5 

661 Grypa PCR 5 

662 RSV 5 

663 HCV RNA – materiał SUROWICA 11 

664 
HCV met. PCR, genotypowanie - materiał: OSOCZE 
(EDTA) PCR 11 

668 
oznaczenie lekooporności na podstawowe leki 
przeciwprątkowe 31 

Odpowiedź: Nie.  
 

 
Dyrektor Naczelny 
 
Izabela Grzybowska 

 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, Katarzyna Królska, tel. +48 61 850 62 95, e-mail: 
zampub@szoz.pl 


