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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W TRYBIE KONKURSU OFERT 
 

Przedmiot zamówienia: 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań 

laboratoryjnych zgodnie z załączonym wykazem. 
 
I. Zamawiający 
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o. o.  ul. Szpitalna , 1 63-200 Jarocin  
www.szpitaljarocin.pl, sekretariat@szpitaljarocin.pl , zp@szpitaljarocin.pl  
Godziny urzędowania: 700 – 1430 
Telefon: (62) 3322350 , fax (62) 3322359 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1373 ze zm.). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych, których zestawienie oraz 

orientacyjne ilości przedstawiono w załączonym do niniejszego Zaproszenia załączniku nr 1 
Faktyczne ilości badań zależeć będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

2. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

• wyniki badań podpisane podpisem kwalifikowanym, 

• akredytacja laboratorium, 

• załączona do umowy metodyka pobrania, przechowywania, przyjmowania i transportu materiału do 

badań, 

• Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie, że na wniosek zlecającego przedstawi kopię  
dokumentu monitorowania warunków transportu  

• załączone do umowy oświadczenie kierownika laboratorium o prowadzeniu wewnętrznej kontroli 

jakości badań, 

• załączone do umowy certyfikaty zewnętrznej kontroli jakości badań, 

• dostęp do wyników on-line z możliwością samodzielnego wydruku z PDF uruchomiony następnego 

dnia od daty podpisania umowy, 

• przyjmowanie  zleceń zbiorczych na badania laboratoryjne w formie listy generowanej z systemu 

InfoMedica  opatrzonej kodami kreskowymi  tak jak na próbkach materiału, 

• raportowanie błędów przedlaboratoryjnych  co 6 miesięcy przez Wykonawcę umowy. 

 
3. Odbiór materiału do badań i dostarczenie wyników badań odbywać się będzie od zamawiającego 

od poniedziałku do soboty, w przypadku kumulacji dni wolnych od pracy odbiór materiału do badań 
ma nastąpić co drugi dzień. 

4. W przypadku badań SARS RT PCR wyniki mają być dostępne max po 12 godz od  odebrania  
materiału w formie PDF do wydruku oraz wpisane do systemu EWP i innych wymaganych przez 
aktualnie obowiązujące przepisy epidemiologiczne. Odebrany materiał do badań ma trafiać 
bezpośrednio do laboratorium wykonującego badania PCR. 

http://www.szpitaljarocin.pl,%20sekretariat@szpitaljarocin.pl
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5. Czas oczekiwania na wynik badania nie przekroczy terminów wskazanych w Załączniku do  umowy 
licząc od dnia przekazania materiału do badań, pod rygorem kary umownej w wysokości 5 zł brutto 
za 1 dzień opóźnienia za każde opóźnione badanie. 

6. Wyniki badań przekazywane będą elektronicznie, faksem i w wersji pisemnej, dostarczane przez 
własną sieć kurierską bezpośrednio do siedziby zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować cały zakres 
wymaganych badań 

 
IV. Termin wykonywania zamówienia: 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia-podpisania umowy 
Planowany termin rozpoczęcia 01.05.2021r. 
V. Informacje dotyczące sporządzenia i złożenia oferty; 
1.Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z 
dokumentami rejestrowymi lub osobę upoważnioną – w takim przypadku należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. 
2.Oferta winna zawierać następujące informacje : 
 
1)nazwisko i imię/nazwę, adres oferenta, telefon kontaktowy, fax/e-mail 
2)cenę za pojedyncze badanie,  cenę za wskazaną ilość danego badania oraz łączną cenę za wszystkie wymienione 
badania w określonych  ilościach  

Cena łączna oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i  koszty, musi być podana w zł cyfrowo i słownie.  
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
również odbioru i transportu od zamawiającego materiału do badań. Cena może być tylko jedna i nie ulega 
zmianie w okresie trwania umowy 
3) formę i termin płatności /minimum 30 dni przelew/ 
4)termin ważności oferty / 30 dni / 
5)oświadczenie o spełnieniu  wskazanych w niniejszym zapytaniu  warunków wraz ze zobowiązaniem się do 
podpisania umowy zgodnie z ofertą , określonymi w niniejszym postępowaniu wymogami oraz wymaganiami 
ustawowymi. 
6) Oświadczenie, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
UWAGA: Zaleca się sporządzenie Wykazu badań dołączonego do oferty poprzez wypełnienie zał. 2 dołączonego do 
niniejszej dokumentacji (.xlsx)  bez zmiany formatu dokumentu. 
 

1)
rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa  

2.Dodatkowe informacje  tel. 62 33 22 340 Renata Maciejewska 
                                             62 33 22 321 Tomasz Roguszczak (605781790) 
 
3.Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
 
VI. Doświadczenie 
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych świadczeń – co potwierdzi 
poprzez udokumentowanie wykonania lub wykonywania przynajmniej 1 zamówienia polegającego 
na świadczeniu usług badań laboratoryjnych o wartości umowy nie mniejszej niż 100 000 zł brutto . 
Uwaga: 
Brak wykazania się wskazanym doświadczeniem spowoduje ,że dana oferta nie będzie podlegać ocenie.  
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VII. Wykaz pozostałych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:  
 
1.Do oferty: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz badań zawierający cenę za pojedyncze badanie,  cenę za wskazaną ilość danego badania 

oraz łączną cenę za wszystkie wymienione badania w określonych  ilościach. (zał. 2) 
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w art.VI z podaniem podmiotu na 

rzecz którego zostały wykonane/wykonywane świadczenia, czasu wykonywania , przedmiotu 
umowy oraz jej wartości  – np. odpowiednie referencje .  

2.Przed podpisaniem umowy: 
aktualne certyfikaty, zaświadczenia, itp., stwierdzające, że Wykonawca bierze udział w Centralnym 
programie międzylaboratoryjnej oceny jakości, wystawione przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w 
Diagnostyce Laboratoryjnej lub inne dokumenty, o takim znaczeniu, wystawione przez podmiot zagraniczny 
do tego uprawniony, równoważny z Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej; 
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i  Wykonawcy przekazują w jednej z wybranych przez siebie form: pisemnie, faksem lub elektronicznie. 

2. Na stronie internetowej Zamawiającego http://szpitaljarocin.pl/tablica-ogloszen/konkursy-oferta/ będą 
zamieszczane wszelkie ogłoszenia dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w sekretariacie Zamawiającego, w terminie do dnia 28.04.2021 

r. do godz. 11:00, z zastrzeżeniem że: 
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie, 
2) koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres  
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o. o.  ul. Szpitalna , 1 63-200 Jarocin  
3) koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco: „Oferta na 

świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych – nie otwierać przed – 28.04. 2021 r.” 
2.  Dopuszcza się złożenie w wyznaczonym terminie oferty elektronicznej opatrzonej  
     podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym na adres zp@szpitaljarocin.pl  
3.  Publiczne odczytanie nazw i siedzib Wykonawców którzy złożyli oferty oraz cen ofert odbędzie 
     się 28.04.2021r., w siedzibie Zamawiającego budynek F pok. 12. o godz. 12:00. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto, zgodnie 
z wypełnionym „Formularzem cenowym”. 

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. 
4. Cena nie ulega zmianie w czasie obowiązywania umowy. 
 
XI. Kryteria oceny oferty 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena za całość zamówienia. 
 
XII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy.  
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu procedury pobierania, transportu 

http://szpitaljarocin.pl/tablica-ogloszen/konkursy-oferta/
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i przechowywania materiału do badań wraz rodzajem pobieranego materiału obowiązujące 
u Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli dotyczy. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert . 

 
XIII. Środki ochrony prawnej 
1. Wykonawca biorący udział w konkursie ofert może wnieść do Prezesa „Szpitala Powiatowego w 

Jarocinie” Sp. z o. o.  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie 
podlega rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
zawarcie umowy o udzielenie świadczenia medycznego objętego konkursem do czasu jego 
rozpatrzenia. 

 
 
XIV. Ogłoszenia wyników konkursu ofert 
Wyniki postępowania zostaną przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
ofert oraz ogłoszone na stronie internetowej zamawiającego .  
Załączniki 
„Wykaz badań ” – Załącznik nr 1 
Formularz ofertowy – zał. 2 
 
 
 
 

21.04.2021 ……………………………………………… 
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 Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE KONKURSU OFERT 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………………………… 
 
nr NIP ……………………………………………… nr REGON ………………………………………………… 
 
Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: ……………………………………………………………… 
 
numer telefonu: …………………………………………… adres e-mail: ………………………………………… 
 
Zamawiający: 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia – świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych, 
zgodnie z zał. nr …………………… do niniejszej oferty za następującą cenę: 
 

cena brutto........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 

 Oferuję termin płatności termin płatności………………………….. /minimum 30 dni przelew/ 
 
 

Oświadczam, że: 
 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
2. Zapoznałem się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem 

konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 
3. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 

w Zaproszeniu do składania ofert oraz zgodnie z wymaganiami ustawowymi , w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oferowane przeze mnie dostawy i usługi spełniają wymogi określone w Zaproszeniu. 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

1)
rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie. 
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Ponadto oświadczam, że : 
1. na wniosek Zamawiającego przedstawię kopię dokumentu monitorowania warunków transportu; 
2. wszystkie oferowane rodzaje badań, ujęte w załączonym do oferty Formularzu cenowym, są objęte 

systematyczną, wewnątrzlaboratoryjną kontrolą jakości, z wykorzystaniem kontrolnych materiałów 
mianowanych, a w razie przekroczenia dopuszczalnych granic błędów wdrażana jest procedura 
naprawcza; 

3. w razie potrzeby, na wniosek Zamawiającego, udostępnię wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, 
o której mowa w pkt 2. 

 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Data ………………………                                                     ………………………………………………….                   
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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Zał 2. 

Kod Nazwa badania Razem 

CKMB CK-MB 5 

BNP NT pro-BNP 5 

AT3 Antytrombina III (AT III) 5 

CPKMCL CPK w surowicy 85 

KALLAM Kał - G. lamblia 10 

BIALC Białko C, aktywność 5 

BIALS Białko S wolne 10 

KW5HYD Kwas 5-hydroksyindolooctowy DZM 2 

KALOG Kał - badanie ogólne 10 

KPAS Kał na pasożyty 30 

MIEDZ Miedź w surowicy 5 

KPH Kał - resztki pokarmowe 2 

LIPAZA Lipaza 80 

HAV HAV przeciwciała całkowite 10 

HAVIGM HAV p/ciała IgM 10 

HOMCYS Homocysteina 170 

MGDERM Paznokcie stóp (bad. mykol.) - 2501 5 

CHOLI Cholinesteraza 5 

SELEN Selen 20 

HAGLOB Haptoglobina 2 

WAROSE Odczyn Waaler-Rose 5 

CERPLA Ceruloplazmina 5 

KALCYT Kalcytonina 10 

T33 Karbamazepina 5 

BABLG Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 1 

CYNK Cynk w surowicy 35 

Q10 Koenzym Q10 5 

FSH FSH 270 

LH LH 200 

PROGES Progesteron 250 

ESTRAD Estradiol w surowicy 300 

DHEAS DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 100 

TESTW Testosteron wolny 50 

SHGB SHGB - C236 globulina wiążąca hormony płciowe 40 

DHEA Dehydroepiandrostendion DHEA 35 

DQ2DQ8 DQ2 / DQ8 20 

IMMUNOG Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 10 

RT3 odwrotna trójjodotyronina rT3 5 

T3 T3 1 

17OHPR 17-OH Progesteron 10 

IGRA Quantiferon TR, test IGRA 2 

ANDRO Androstendion 50 

KARIO Kariotyp, badanie cytogenetyczne 10 
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NADKRZEP 
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu 
protrombiny) 10 

CANDAG Candida - antygen krążący 5 

BARTIGGM Bartonella heuselae, quintana IgG, IgM 2 

GLIADEAG p/c p. deaminowanej gliadynie IgG 5 

HBCAIGM a-HBc IgM 15 

HCVPCR HCV - met. PCR (metoda jakościowa) 5 

HCVPCRI HCV met. PCR (ilościowo) 2 

PPJSSB PPJ anty-SS-B 2 

AMH AMH (hormon anty-Mulerowski) 100 

HPV37 HPV DNA 35-40  genotypów 10 

SEROT Serotonina 2 

TPS TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy): 342 2 

CA153 CA-15.3 100 

CA724 CA 72-4 10 

CYFRA CYFRA 21.1 5 

BETA2 Beta-2-mikroglobulina 10 

HWZR Hormon wzrostu 5 

KALPR Kalprotektyna met. ELISA 45 

ACTH ACTH (hormon adenokortykotropowy) 25 

KORSR Kortyzol w surowicy  150 

PTH Parathormon 35 

ALDO Aldosteron 5 

KORDZM Kortyzol z DZM 5 

METOKS Metoksykatecholaminy w DZM 2 

TYRGLO Tyreoglobulina 25 

TRAB Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 80 

C3 Składnik dopełniacza C-3 2 

C4 Składnik dopełniacza C-4 2 

MTHFR2M MTHFR 2M 10 

KWWAL Kwas walproinowy 20 

CCP Przeciwciała anty-CCP 70 

IGA IgA 10 

IGG IgG 15 

IGM IgM 2 

KWFOL Kwas foliowy 100 

TRANS Transferyna 10 

KWZOL Kwasy żółciowe 10 

CPEP C-peptyd 100 

IGF1 IGF-1 somatomedyna 15 

PMKG Panel - mleko krowie plus gluten 2 

BORIGG Borelia IgG - ilościowo  125 

BORIGM Borelia IgM - ilościowo  100 

RUBIGG Różyczka IgG - ilościowo 80 

RUBIGM Różyczka IgM 60 

TOXCG Toxocaroza IgG 6 

ANTYHB Anty - HBs ilościowo 50 
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CHLAG Chlamydia trachomatis IgG 10 

CHLAM Chlamydia trachomatis IgM 10 

CHLTJPCR Chlamydia trachomatis jakościowo met. PCR 5 

EBVEA EBV IgG E-A 5 

EBVIGG EBV IgG - test ilościowo 25 

EBVIGM EBV IgM - test ilościowo 10 

PROTBIAL Elektroforeza (Proteinogram) 20 

YERS Yersiniae spp. IgG, IgM, IgA - łącznie 2 

CMVIGG CMV IgG - test ilościowy 200 

CMVPCRIL CMV metodą PCR ilościowo 2 

HARMONY Harmony test prenatalny 10 

IGESPD1 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 2 

IGESPD2 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 2 

INHIB Inhibina B 5 

CMVIGM CMV IgM -  test ilościowy 220 

HELI Helicobakter Pylori IgG - test ilościowy 15 

VZIGG Varicella zoster IgG 2 

VZIGM Varicella zoster IgM 2 

MPIGG Mycoplasma pneumoniae IgG 15 

MPIGA Mycoplasma pneumoniae IgA 5 

MPIGM Mycoplasma pneumoniae IgM 15 

ODRAG Odra IgG: 808 2 

ODRAM Odra IgM: 809 2 

AWTOXO Toksoplazmoza IgG, awidność 25 

CHLPNG Chlamydia pneumoniae IgG 5 

CHLPNM Chlamydia pneumoniae IgM 2 

BORGWB Borelioza IgG WesternBlot 20 

CHLPNA Chlamydia pneumoniae IgA 2 

BORMWB Borelioza IgM WesternBlot 20 

BPERTA Bordatella pertusis IgA 5 

BPERTM Bordatella pertusis IgM 5 

BPERTG Bordatella pertusis IgG 10 

ANTHBC anty - HBc 20 

CMVAWD CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 5 

PARV Parvovirus B19 IgG i IgM 2 

CZWILLA czynnik von Willebranda - aktywność 2 

FVIII Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 3 

HBEPC HBe przeciwciała 2 

GLIADA Przeciwciała gliadynowe IgA (AGA) 2 

GLIADG Przeciwciała przeciw gliadynie w kl. IgG 3 

ACA pc antykardiolipinowe IgG, IgM 30 

AGAIF pc p. gliadynowe IgG i IgA 2 

EMA pc p. endomysium IgA, IgG 2 

EMAGAG pc p. endomysium i gliadynie IgA, IgG 10 

EMAGG pc p. endomysium i gliadynie w kl. IgG 2 

KLIIGG Przeciwciała antykardiolipinowe IgG 5 

PTTGP pc p.transglutaminazie IgA i IgG 30 
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KLIIGM Przeciwciała antykardiolipinowe IgM 5 

ANA Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 120 

ANA2 P.ciała p.jądrowe, p.jąderkowe i cytoplazm. ANA2 15 

ANA3 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 10 

ANA4 ANA 4 20 

PCGLL Przeciwciała - glista ludzka IgG 5 

AMA Przeciwciała mitochondrialne AMA 2 

ANCA Przeciwciała ANCA (IIF) 15 

ENDOMA Przeciwciała przeciw endomysium IgA 5 

ENDOMG Przeciwciała przeciw endomysium kl. IgG 2 

ASCA Przeciwciała Saccharomyces (ASCA) 2 

PTRIGA p.ciała p. transglutaminazie IgA 10 

PTRIGG p.ciała p. transglutaminazie IgG 2 

DSDNA Przeciwciała dsDNA 15 

GAD Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) 10 

ATOCZ Antykoagulant toczniowy 30 

EBNA Przeciwciała IgG przeciw EBNA 2 

PPLEM Przeciwciala przeciw plemnikom 10 

HSVG HSV IgG 2 

HSVM HSV IgM 2 

ACHR przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) 2 

PCPJAJ P/c p. antygenom jajnika 2 

N89 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) 20 

PATO30 Panel  atopowy (30 alergenów) 2 

NTPOKG Panel nietolerancji pokarmowej (swoiste IgG) 2 

IGECAL IgE całkowite 200 

CYTOKIN ocena równowagi cytokin Th1/Th2 2 

IGEF76 IgE sp. mleko krowie-alfa-laktoalbumina F76 2 

IGEF77 IgE sp. beta-laktoglobulina 2 

LEWETYR Lewetyracetam 2 

IGEMKR IgE sp. mleko krowie F2 2 

IGEJAD IgE sp. jad pszczoły I1 2 

JADOSA IgE sp. jad osy 2 

F79 IgE sp. gluten F79 15 

IGEKU IgE sp. - mieszanka kurzu domowego 2 

IGEPLS IgE sp. pleśnie 2 

APA APA - Przeciwciała przeciw antygenom łożyska 2 

CANDALBG Candida albicans IgG 2 

CANDALBM Candida albicans IgM 2 

CELIGG Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot 2 

COV2PCR SARS-Cov-2 met. PCR 1000 

CYSTAC Cystatyna C 2 

DAO Diaminooksydaza 2 

ELATRZK Elastaza trzustkowa w kale 2 

GBS GBS pochwa/odbyt 500 

HCGDELPH HCG wolna podjednostka + białko PAPPA (Delphia) 10 

HCGKRYPT HCG wolna podjednostka + białko PAPPA (KRYPTOR) 10 
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HCVPCRGE HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie 2 

HEMCHROM hemochromatoza wrodzona - badanie sekwencji kodującej genu HFE 2 

HISTAM Histamina 2 

IGEASPR IgE sp. Aspergillus 2 

IGECZ IgE sp. F105 - czekolada 2 

IGELAKT IgE sp. laktoza 2 

IGEROZ IgE sp.roztocze 2 

IGERYZ IgE sp. F9 ryż 2 

IGFBP3 IGF BP3 2 

IGG14 IgG1-4 2 

JODDZM jod w DZM 2 

KALPOS kał - posiew 5 

KALPRSUR Kalprotektyna w surowicy 2 

KAZEINA F78 - kazeina 2 

MB0001 Próbka wymazu z gardła 100 

MB0002 Wymaz z nosa w kierunku MRSA i MSSA 200 

MB0005 Próbka wymazu z rany pooperacyjnej 100 

MB0006 Próbka wymazu z odleżyny 100 

MB0007 Próbka -ropa  (posiew tlenowy) 100 

MB0009 Posiew krwi  (posiew tlenowy) 200 

MB0010 Posiew krwi  (posiew  beztlenowy) 100 

MB0012 Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo 100 

MB0013 Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego posiew (badanie bakteriologiczne) 50 

MB0014 Wymaz z odbytu CPE 100 

MB0015 Wymaz z odbytu VRE 200 

MB0016 Punktat posiew 200 

MB0017 Próbka wymazu z jam ciała tlenowy 50 

MB0018 Próbka wymazu z jam ciała  posiew beztlenowy 50 

MB0019 Próbka wymazu z szyjki macicy 50 

MB0020 Płyn  z jamy opłucnej 20 

MB0021 Posiew moczu z cewnika 50 

MB0023 Próbka wymazu z jamy otrzewnej 100 

MB0024 Wymaz z rany 100 

MB0031 Próbka wymazu z miejsca wkłucia 100 

MB0032 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella 100 

MB0033 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli 100 

MB0034 Próbka wymazu stopa cukrzycowa 50 

MB0036 Próbka wymazu z pochwy (tlenowo) 50 

MB0040 mini-bal (popłuczyny z drzewa oskrzelowego) 150 

METOKSY metoksykatecholaminy w osoczu 2 

MOCZPOS mocz posiew + antybiogram 500 

OWSIKWYM Owsiki (wymaz parazytologiczny) 10 

PBBTL posiew bakterii beztlenowych 50 

PBTL posiew bakterii tlenowych 50 

PCMPOIGG przeciwciała przeciw MPO IgG 2 

PROT3IGG przeciwciała przeciw proteinazie 3 IgG 2 

SANCO SANCO plus 10 
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SERPINE1 Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) 5 

SUBLIMF subpopulacja limfocytów 2 

TLUMWYN Tłumaczenie wyniku SARS PCR 500 

TRYPTAZA Tryptaza 2 

WITA Witamina A 2 

WITB1 Witamina B1 2 

WITB6 Witamina B6 10 

WYMSAN wymaz sanitarny 100 

HPVD18 HPV DNA 16-20 genotypów 5 

IGEF93 IgE sp. - kakao 5 

IGEK82 IgE sp. - latex 2 

IGEP1 IgE sp. - glista ludzka 2 

IGEPSA IgE E2 sierść psa i naskórek 2 

OPBIAC Oporność na aktywne białko C 2 

SCC antygen raka płaskonabłonkowego SCC 5 

DEGLA P/c p. deamidowanej gliadynie IgA 10 

DHT Dihydrotestosteron 30 

TPHA Kiła (Treponema pallidum), TPHA 2 

UROGEN Panel infekcji urogenitalnych met. PCR  5 

HLAB27 Ludzki antygen leukocytarny B27 2 

  Próbka wymazu z ucha prawego/lewego 50 

  Próbka wymazu z worka spojówkowego 50 

  Posiew krwi - krew pediatryczna 50 

  Posew matriału śródoperacyjnego 50 

  Próbka wymazu z cewki moczowej 50 

  Próbka wymazu z końcówki cewnika 50 

  Próbka wymazu - pokarm matki 50 

  Posiew kału Clostridium Difficile met. PCR 100 

  Próbka wymazu z rurki tracheostomijnej 50 

  Posiew plwociny 50 

 

 


