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Załącznik nr 2
Umowa

na wykonywanie badań pacjentom leczonym
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

zawarta W dNIU wami owwwo RAWA w Białymstoku, zwana dalej „umową” pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 a, 15-276 Białystok,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000002254,
REGON 000288610, NIP 542-25-34-985
reprezentowanym przez Dyrektora - ......--.-.--ees ass aa een saa ies naa

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia”

A missio TARA WATER CFA ACTA AWOAP EPPO PE AAAA EYE RO 00 PARA ORSAY APE AAA NY ORA YA ALTANANIZSZE „REGON ........- e. eu asa asa asa aaa aaa asa aaa asa anana

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem ...........111411111111111-. ,

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Podlaskiego pod numerem ..........-.eeuau- season aaa aaa aaa nia ananasa ,

reprezentowanym przez: ........- essay aa aaa aaa aaa aaa aas ay kaa aaa aiazaiaziian ina

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie”.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert NP .........2.11..1111111111. oraz na podstawie następujących
przepisów:

a) art. 26, 26ai 27 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
b) art 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
c) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty,
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

strony zawierają umowę następującej treści:

$1
1. Udzielający Zamówienie zamawia, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania

następujących badań:
Histopatologicznych
Cytologicznych
Immunoflurescencyjnych
Immunohistochemicznych
Śródoperacyjnych
Biopsji aspiracyjno cienkoigłowych (BAC)
Badań autopsyjnych oraz niepełnych badań pośmiertnych,
Ultrastrukturalnych,
Histochemicznych,
Z zakresu biologii molekularnej.
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2. Szczegółowy wykaz badań, planowana ilość, czas realizacji badań oraz cena za poszczególne
badanie została określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada wymagane możliwości techniczne, wiedzę oraz
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, Świadectwalub certyfikaty, a także przyjmuje na siebie
pełną odpowiedzialność za wykonywanie zleconych badań przez osoby legitymujące się wymaganymi
kwalifikacjami, określonymi w odrębnych przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.

4.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy
zasad wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.



Wyniki badań śródoperacyjnych będą przekazywane we wskazany przez Udzielającego
Zamówienie sposób: drogą elektroniczną telefoniczną, mailową z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych — bezpośrednio do oddziału zlecającego badanie.
Pozostałe wyniki badań będą dostarczane przesyłką pocztową pod wskazany w treści umowy
adres lub przekazywane upoważnionemu pracownikowi Udzielającego Zamówienie.

$2
Podstawą do wykonania badań określonych w $ 1 będzie zlecenie na badanie, wydane przez
lekarza zatrudnionego przez Udzielającego Zamówienie, w systemie informatycznym
Udzielającego Zamówienie. Okres realizacji zlecenia liczony jest od daty dostarczenia materiału.
Materiał pobrany do badania (łącznie z badaniami śródoperacyjnymi) będzie dostarczany przez
Udzielającego Zamówienie.
Przyjmujący Zamówienie będzie prowadził ewidencję badań określonych w $ 1, do której wgląd
będzie miał Udzielający Zamówienie.
Niniejsza umowa stanowi obustronne zobowiązanie do wykonywania badań pochodzących ze
wszystkich jednostek organizacyjnych Udzielającego Zamówienie.

83
Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do udzielania Przyjmującemu Zamówienie wszystkich
niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania zlecenia (przede wszystkich informacji
z dokumentacji medycznej), oraz zapewnienia dostępu do pomieszczeń, a w przypadku badań
autopsyjnych, do przekazania Przyjmującemu Zamówienie zwłok osoby zmarłej, po upływie
2 godzin od chwili zgonu.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania badania autopsyjnego, z zastrzeżeniem
art. 31 i 32 ustawy o działalności leczniczej, jedynie w przypadkach określonych w $ 3 ust. 1,
i niepełnych badań pośmiertnych (przyjęcie zwłok, oględziny zwłok, przechowywanie i wydanie
zwłok rodzinie).
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż spełnia wymogi ustawowe do przyjmowania zwłok od
Udzielającego Zamówienie i przechowania ich na okres do 72 godzin po zgonie, t.j. do czasu
wykonania autopsji lub/i wydania rodzinie lub jej prawnemu pełnomocnikowi. Okres przebywania
zwłok, w dyspozycji Przyjmującego Zamówienie jest zastrzeżony do podjęcia decyzji określonych
w art. 31 i 32 ustawyo działalności leczniczej, a w szczególności do podjęcia decyzji o zaniechaniu
sekcji zwłok.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do odbioru zwłok osoby zmarłej własnym transportem,
każdego dnia tygodnia, o każdej porze doby, 2 godziny od chwili zgonu, po zawiadomieniu
telefonicznym.
Wyniki badań autopsyjnych będą również udostępnione ustawowemu przedstawicielowi osoby
zmarłej.
W przypadku stwierdzenia niezgodności co do przyczyny zgonu, wynikającej z rozpoznania
klinicznego, a przyczyną stwierdzoną w badaniu autopsyjnym wykonanych przez Przyjmującego
Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany dodatkowo zawiadomić o takiej sytuacji
Dyrektora/ Kierownika jednostki zlecającej wykonania badania, w celu wdrożenia przez niego

_
dalszych czynności ustawowych.

84
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez
Udzielającego Zamówienie, w szczególności co do:

a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnychi ich jakości;
b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekamii innymi środkami

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Udzielający Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w sposób niezakłócający
wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków, określonych w niniejszej umowie.
Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w $ 4 ust. 1, Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na
siebie obowiązek poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowaoraz przez
inne uprawnione organy i osoby, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w
zakresie objętym umową.



10.

11.

Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienie solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo potrącenia z bieżącego wynagrodzenia
Przyjmującego Zamówienie kwot naliczonych kar będących wynikiem nieprawidłowej realizacji
umowy przez Przyjmującego Zamówienie.
Przed nałożeniem na Przyjmującego Zamówienie kary Udzielający Zamówienia jest zobowiązany
do poinformowania go na piśmie o stwierdzonych naruszeniach oraz wyznaczeniu terminu ich
usunięcia ewentualnie złożenia w tym zakresie pisemnych wyjaśnień.
Udzielający zamówienie ma obowiązek poinformowania Przyjmującego zamówienie o wszelkich
nieprawidłowościach wykonania usługi, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

W przypadku nieuregulowania przez Udzielającego Zamówienie płatności w wyznaczonym
terminie, Przyjmujący Zamówienie ma prawo żądać odsetek w ustawowej wysokości.
Z tytułu nieterminowego wykonania badania, w terminie określonym w załączniku nr 1,

Udzielający Zamówienie pomniejszy cenę zrealizowanego badania z załącznika nr 1, o 20 % jego
wartości, za każdy dzień zwłoki/za każdą godzinę zwłoki.
W uzasadnionych przypadkach Udzielający Zamówienie może odstąpić od pomniejszenia ceny
badania, po udowodnieniu przez Przyjmującego zamówienie że zwłoka w jego wykonaniu wynika
z przyczyn niezawinionych.
W przypadku niewykonania zleconego badania, Udzielający Zamówienie naliczy karę w wysokości
100% wartości niewykonanego badania.

$5
Żadnaze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody drugiej strony
(nie dotyczy Kierownika Kliniki/ lekarza Kierującego Kliniką/oddziałem/osób odpowiedzialnych
merytorycznie za prawidłową realizację umowy). |

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy
dotyczącej informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego
Zamówienia nie podanych do wiadomości publicznej.

$6
Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące
rozliczeniowe.
Udzielający Zamówienie upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawienia faktury bez
pokwitowania jego odbioru.
Wypłata należności za wykonane świadczenia, następuje na rachunek bankowy, każdorazowo
wskazany na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. Termin płatności uważa się za zachowany, w dniu
obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie.
Nie opłacenie faktury w terminie spowoduje automatyczne wstrzymanie wykonywania badań po
upływie 14 dni od chwili upłynięcia terminu płatności, z odesłaniem przekazanego do badania
materiału oraz z powiadomieniem przez Przyjmującego Zamówienie, właściwych instytucji.
Obowiązkowym załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych badań pogrupowany wg.
jednostek kierujących i rodzajów badań zawierający dodatkowo: imię i nazwisko pacjenta, jego
pesel, nazwę badania, ilość wykonanych badań, imię i nazwisko lekarza kierującego, datę
i godzinę przyjęcia/dostarczenia materiału do badania oraz datę i godzinę wykonania

- /zatwierdzenia badania.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wykaz, o którym mowa w ust. 6 w wersji
papierowej i elektronicznej (format excel) z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
W przypadku przekroczenia ilości badań określonej w Załączniku nr 1, Udzielającemu Zamówienie
przysługiwać będzie rabat cenowy wyliczony według zasad:
a)2 % ceny jednostkowej każdego badania wykonanego w zakresie od 110% do 120%

zakontraktowanej ilości świadczeń;
b)4 % ceny jednostkowej każdego badania wykonanego w zakresie powyżej 120 %

zakontraktowanej ilości świadczeń.
Rabaty określone w ust. 7 będą naliczane po wyczerpaniu limitu rocznego, określonego
w Załączniku nr 1.



10. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego, zasady rabatowe stosowane będą po
przekroczeniu n/12 rocznej ilości świadczeń przypadających za niepełny rok.

$ 7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia.. xl; dÓ dnia wawie r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na ja zustąła zawarta, przez każdą ze

Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana,
przez każdą ze Stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

a) w wyniku dokonanej przez Udzielającego Zamówienie kontroli, stwierdzono niewypełnianie
przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie,
a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą jakość
świadczeń,

b) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, przeniósł
na osoby trzecie, bez akceptacji Udzielającego Zamówienie,

c) dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe,
d) Udzielający Zamówienie pozostaje przez 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie

udokumentowanych należności Przyjmującego Zamówienie.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
4. Wrazie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest

niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie wszelkie dokumenty i inne materiały
dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporządził,
zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związkuz jej wykonywaniem.

$8
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu

Cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, Statutu Udzielającego Zamówienie.

3. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązane są
rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych,
Strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę
Udzielającego Zamówienie.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Udzielający Zamówienie Przyjmujący Zamówienie



Załącznik nr 1 do umowy

Lp. Nazwa badania Czas realizacji badań Ilość badań rocznie Cena za 1 badanie(dni/godziny)

histopatologiczne

histopatologiczne badanie biopsyjne (1bloczek/ preparat) (gastroenterologia 1
1

s 7 59048naczynie=1 bloczek)

2 Konsultacje do 20 preparatów 7 19

3 Konsultacje powyżej 20 preparatów 7 l

cytologiczne

cytologiczne badanie biopsyjne (materiał przesłany w 1 naczyniu) (materiał
4 oligobiopsyjny liczony jest wg cen histopatologicznyh badań biopsyjnych wg zasady 1 7 464

biopunkt = 1 bloczek)

5 badanie cytologiczne urologiczne 7 l
6 popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe - bal 7 14

z Cb - cytoblok dh 1714

8 cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat - rozmaz) h 4

9 Za cytologię płynna ginekologiczną (lbcg) 7 1

10  |zacytologię płynna (lbc) Z 1

11 Cotest (LBC + HR HPV) (cotest1) 7 41

12 |Cotest (LBC + HPV genotypowanie) (cotest2) YA 1

śródoperacyjne

13 badanie śródoperacyjne 3 godziny 828

za badania wykonywane przy transplantacji po godzinie 15:00 i weekendy - za każdą
godzinę gotowości do pracy zd d,e Uwaga! Do powyższej ceny należy doliczyć koszty histopatologicznego badania

3 godziny

biopsyjnego i badanie śródoperacyjne

badania autopsyjne i niepełne badania pośmiertne

15 niepełne badania pośmiertne (przyjęcie zwłok oględziny zewnętrzne, przechowywanie i

818wydanie zwłok rodzinie) za pierwsze 72 godz. (+ 23% VAT)

za autopsję w Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-
Molekularnej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków , opracowanie rozpoznania i

protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)

16 Uwaga! Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy histopatologicznej 30 34zabezpieczonego materiału tkankowego wg ceny badania biopsyjnego - maksymalnie
"

do ceny 5 badań biopsyjnych oraz dodatkowych badań histochemicznych i

immunohistochemicznych, jeśli będą konieczne do postawienia rozpoznania
histopatologicznego.

za autopsję z podejrzeniem choroby zakaźnej w Akademickim Ośrodku Diagnostyki
Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej (wykonanie autopsji, pobranie

wycinków, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do
72 godzin od wykonania badania)

17  |Uwaga! Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy histopatologicznej 30 8

zabezpieczonego materiału tkankowego wg ceny badania biopsyjnego - maksymalnie
do ceny 8 badań biopsyjnych oraz dodatkowych badań histochemicznych i

immunohistochemicznych, jeśli będą konieczne do postawienia rozpoznania
histopatologicznego.



Czas realizacji badańLp. Nazwa badania
k ; Ilość badań rocznie Cena za 1 badanie(dni/godziny)

biopsje aspiracyjne cienkoigłowe

18 |biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy "bacw" - USK ul. Skłodowska- Curie 2 1

19  |biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy "bacw"- USK ul. Żurawia, 2 1

20 biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jednej zmiany u zleceniodawcy pod kontrolą USG
2 242"baco"

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USG od 121 Aa Ci. ; a i 2 ATA
pacjenta za nakłucie od jednej do dwóch zmian "bacot1

22 biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USG od 1
2 630pacjenta za nakłucie trzech i więcej zmian "bacot2"

23  |biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy pod kontrolą KT "backt" 2 317

24  |przezoskrzelowa biopsja cienkoigłowa (TBNA) 2 42

25 biopsja z wykorzystaniem USG przezprzełykowej (EUS) 2 74

26  |TBNA z wykorzystaniem USG (EBUS - TBNA) 2 502

27  |stereotaksja mózgowa (StM) 2 1

ultrastrukturalne

28  |badanie ultrastrukturalne 30 56

immunofluorescencyjne

29  |badanie immunofluorescencyjne/ 1 barwienie 10 582

immunohistochemiczne

30  |badanie immunohistochemiczne ( 1 przeciwciało) 10 14564

31  |Za badanie immunohistochemiczne HER2 10 10

histochemiczne

32  |badanie histochemiczne 10 2836

33 badanie histochemiczne w kierunku helicobacter pylori z 1 materiału 10 194

z zakresu biologii molekularnej

34 HPV14 wykrywanie 14 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,51, 52,
10 1656, 58, 59, 66, 68)

35 wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz 10 12bioptatach wątroby

36 detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach
10 61

wątroby (reakcja RT-nested-PCR)

37 wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowo -
10 559rdzeniowym

38  |wykrywanie DNA wirusa Ebsteina - Barra (EBV) 10 40

39  |ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS) 10 4

40  |oznaczenie genpotypów HCV (sekw. Reg. 5' - UTR) (HCVG) 10 97

41  |ocena stężenia DNA CMV (real - time PCR) (CMVS) 10 Te

42 |badanie jakościowe BCR-ABL p190 i p210 (technika multiplex PCR) 10 158

43 badanie ilościowe BCR-ABL p210 (technika RQ-PCR) 10 269

44 _|badanie ilościowe BCR-ABL p190 (technika RQ-PCR) 10 8
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45  |wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F (technika ASO-PCR) 10 50

46 za oznaczenie ekspresji receptoru EGFR 10 32

47  |ALK-IHC 10 5

48  |PDL1IHC 10 194

49  |Wykrywanie wirusów HSV1 i HSV2 (herpes) we krwi, tkankachi płynach biologicznych 10 1

MPN - NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w50 ; z ; Bi : ; 14 144obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN

51 TP53 - NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących 14 16
wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS

52 Pełny panel oddechowy / Pełen pakiet - wykrywanie i identyfikacja 26 patogenów
10 8

oddechowych. Zakres paneli [RP-1 do RP-4] /
HPV28 wykrywanie 28 genotypów HPV - 19 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 26,

53 |31,33,35,39, 45,51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) oraz 9 genotypów niskiego 10 7

ryzyka (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70)

Panel oddechowy- patogeny wybrane / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów

54 odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; wirus grypy tupu A;
10 1

wirus grypy typu B; metapneumowirus; wirus paragrypy; syncytialny wirus oddechowy
(RSV); rhinowirus /
Panel oddechowy 1 / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów oraz 3 podtypów wirusa

55 grypy A: wirus grypy typu A; wirus grypy typu A-H1; wirus grypy typu A-H1pdm09; 10 2wirus grypy typu A-H3; wirus grypy typu B; syncytialny wirus oddechowy A (RSV A);
syncytialny wirus oddechowy B (RSV B) /
Panel oddechowy 2 / Wykrywanie i identyfikacja 7 wirusów odpowiedzialnych za

56 infekcje układu oddechowego: adenowirus; enterowirus; metapneumowirus; wirus
10 1

paragrypy 1 (PIV 1);wirus paragrypy 2 (PIV 2);wirus paragrypy 3 (PIV 3);wirus
paragrypy 4 (PIV 4.) /
Panel oddechowy 3 / Wykrywanie i identyfikacja 5 wirusów najczęściej

57  |odpowiedzialnych za tzw. "przeziębienie": bokawirus 1/2/3/4 (HBoV); koronawirus 10 1

229E (229E); koronawirus NL63 (NL63); koronawirus 0C43 (0C43); rhinowirus /
Panel oddechowy 4 / Wykrywanie i identyfikacja 7 bakterii odpowiedzialnych za

58 infekcje układu oddechowego: Bordetella parapertussis; Bordetella pertussis;
10 1

Chlamydophila pneumoniae; Haemophilus influenzae; Legionella pneumophila;
Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pneumoniae; /

59 Wykrywanie Mycoplasma pneumoniae 10 4.

60  |Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) wraz z oznaczeniem oporności na leki |- i Il-rzutu 10 1

61  |Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) oraz mykobakterii (NTM) 10 1

62  |Wykrywanie poliomawirusów BK oraz JC 10 8

63  |Wykrywanie H. pylori w biopsji błony śluzowej żołądka 10 1

64. Wykrywanie H. pylori oraz mutacji warunkujących oporność na klarytromycynę, w
10 1

biopsji błony śluzowej żołądka

65 Wykrywanie dermatofitów (Trichophyton) w paznokciach: wykrywanie Trichophyton
10 1

rubrum, Trichophyton interdigitale, Candida albicans

Wykrywanie dermatofitów (Microsporum, Trichophyton, Epidermophtyton) w skórze,
włosachi paznokciach: Candida albicans, T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. rubrum66 5 * ; A z

10 1

/ soudanense, T. tonsurans, T. violaceum, M. canis, M. audouinii,T. benhamiae, E.
floccosum, T. verrucosum

Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu patogenów układu moczowo-płciowego:
67  |Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria 10 1

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum

Wykrywanie czynnika etiologicznego wrzodu miękkiego: Haemophilus ducreyi,
68  |Treponema pallidum, inwazyjne serowary Ch. trachomatis (L1, L2, L2a, L2b, L3), CMV, 10 1

HSV1, HSV2, VZV

Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu czynników odpowiedzialnych za bakteryjną

69 waginozę: Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (ilościowo);
10 1

Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis-associated bacteria 2, Megasphaera Type 1,
Mobiluncus spp.

70
Panel PMR1 (płyn mózgowo-rdzeniowy) H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, 10 2
Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1

71
Panel PMR2 (płyn mózgowo-rdzeniowy) Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human

10 1
parechovirus (HPeV), Mumps virus - świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V)
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72
Panel PMR3 (płyn mózgowo-rdzeniowy) Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus 10 1(EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)

73 Pełny panel PMR (płyn mózgowo-rdzeniowy ) Panele PMR1-3 10 1

zą Panel pokarmowy- wirusy Adenovirus (AdV), Astrovirus (AstV), Norovirus GI (NoV-GI),
10 1Norovirus GII (NoV-GII), Rotavirus (RotV), Sapovirus (SV)

Panel pokarmowy- bakterie 1

75  |Aeromonas spp., Clostridium perfringens, E. coli H7, E. coli 0157, verocytotoxin- 10 1

producing E.coli (VTEC), Yersinia enterocolitica

76 Panel pokarmowy- bakterie 2
10 1

Campylobacter spp., C. difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp.

Panel pokarmowy- bakterie 3

77 |Campylobacter spp., C. difficile toxin A/B (CdA/B), E. coli 0157, Salmonella spp., Shigella 10 1

spp. E. coli EIEC (Sh/EI), E. coli STEC (stx1/2), Yersinia enterocolitica

Panel pokarmowy- bakterie 4
78 Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella 10 1

spp. E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica
Panel pokarmowy- bakterie 5

79 E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli 0157 (E. coli 0157), E. coli ETEC (It/st), 10 1
E. coli STEC (stx1/2), hypervirulent C. difficile

Panel pokarmowy- pasożyty (ppp)
80 |Blastocystis hominis (BH), Gryptosporidium spp. (CR), Cyclospora cayetanensis (CC), 10 4

Dientamoeba fragilis (DF), Entamoeba histolytica (EH), Giardia lamblia (GL)

Panel pokarmowy- helminty (pph)

81 Ancylostoma spp., (AN), Ascaris spp. (AS), Enterobius vermicularis (EV), Enterocytozoon 10 1
spp. /Encephalitozoon spp. (EN), Hymenolepis spp. (HY), Necator americanus (NA),
Strongyloides spp. (ST),Taenia spp. (TA), Trichuris trichiura (TT)

Helicobacter pylori - świeża tkanka (hbps) wykrywanie H. pylori w biopsji błony82 ż 5 aneta 10 1śluzowej żołądka - świeża tkanka

Helicobacter pylori + oporność na klarytromcynę - świeża tkanka (hbps+k) wykrywanie
83 H. pylori oraz mutacji warunkujących oporność na klarytromycynę, w biopsji błony 10 1

śluzowej żołądka - świeża tkanka

84  |E.coli 0157 (ec157) 10 1

85 E. coli STEC (STEC ) 10 1

86 E. coli 0157+STEC (ec157+STEC) 10 1

87  |HPV bez genotypowania (hpvbg) 10 1

88  |HPV z genotypowanie (hpvg) 10 d.

89 Panel sepsa 1 1

90 Badanie wariantów genu- CYP2C9/VKORC 10 1

91  |Panel 26-patogenów w niedoborach odporności 10 1

RAZEM



pieczęć oferenta Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z treścią ogłoszenia, warunkami konkursu
ofert oraz projektem umowyi nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.

2. Jestem gotowy(a) do realizacji świadczeń podanych w ofercie w okresie wskazanym
w ogłoszeniu.

3. Jestem związany(a) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania.

4. Oświadczam, iż zapewniam wyszkolony i wykwalifikowany personelu do udzielania
świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert.

> Spełniam wymóg, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011

o działalności leczniczej, 1

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Oferenta)

1 Art. 26 ust.2.u.0.d.l.: „Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres
świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.”



Załącznik nr 4

WYKAZ PERSONELU WYKONUJĄCEGO BADANIA

L.p Imię i nazwisko eolitace
1.

>,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Oferenta)



Załącznik nr 5

WYKAZ POSIADANYCH CERTYFIKATÓW

s5 Certyfikat Jednostka certyfikująca

=

e|jojujaju|a|jw|n

= =

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Oferenta)


