
 

Otwock, dnia 20.01.2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku 

Ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

SP ZOZ  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług związanych z ochroną 

zdrowia ludzkiego w zakresie badań laboratoryjnych od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego w 

zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z poniższą specyfikacją badań: 

LP Nazwa badania 
Szacowana ilość badań w 

okresie 24 miesięcy 

ANALITYKA 

1 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 16 

2 Mikroskopowy osad  moczu  66 

3 Badanie ogólne moczu  66 

4 Opiaty i opioidy 3 

5 Narkotyki - test 60 

BIOCHEMIA 

1 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 142 

2 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 130 

3 Amylaza w moczu 3 

4 Amylaza w surowicy 66 

5 Transaminazy 80 

6 Benzodiazepiny w surowicy  6 

7 Benzodiazepiny w moczu metoda EMIT 2 

8 Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 50 

9 Białko do proteinogramu 2 

10 Bilirubina całkowita w surowicy 140 

11 Chlorki w surowicy 18 

12 Cholesterol całkowity w surowicy 6 

13 Cholesterol HDL w surowicy 6 

14 Cholesterol LDL - wyliczany 4 

15 Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 2 

16 Fosfataza alkaliczna (ALP) 2 

17 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 20 

18 Glukoza 20 

19 Glukoza w moczu 2 

20 Kinaza kreatynowa (CK) 4 

21 Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywna 5 

22 Kreatynina w surowicy 100 

23 Kwas moczowy w surowicy 10 

24 Magnez w surowicy 8 

25 Mocznik w surowicy 40 

26 Potas w surowicy 150 

27 Sód w surowicy 140 

28 Jonogram NA + potas (pakiet) 120 

29 Triglicerydy w surowicy 6 

30 Wapń całkowity w surowicy 4 

31 Żelazo w surowicy 4 

32 Wolna trijodotyronina 10 

33 Wolna tyroksyna  10 



34 Lipaza 2 

35 Lipidogram (CHOL., HDL, TG,  

LDL-wyl., WSKATER) 

2 

36 kwas walproinowy 3 

37 Prokalcytonina PCT 1 

38 Rozdział elektrof. białek w surowicy (Proteinogram) 2 

39 Proteinogram pakiet 2 

40 Bialko w moczu 2 

HEMATOLOGIA 

1 Morfologia 200 

2 Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 110 

3 Odczyn Biernackiego 2 

4 Oznaczanie odsetka retikulocytów 10 

5 Surowica własna 3 

IMMUNOCHEMIA 

1 Wykrywanie RNA wirusa grypy typu A i/lub B oraz 
typowanie w kierunku grypy AH1N1 metodą Real Time –
PCR 

10 

2 HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B)  10 

3 Antygen IIBs 10 

4 HCV-p/c przeciw HCV (WZW typu C) 2 

5 HIV -wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, 
antygenp24) 

2 

7 Troponina T 14 

8 Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 50 

9 Test kiłowy przesiewowy 2 

10 Czynnik reumatoidalny 4 

11 Toxoplazmoza gondi -p/c IgG 2 

12 Toxoplazmoza gondi -p/c IgM 2 

13 Boreloza -p/c IgG 4 

14 Boreloza -p/c IgM 4 

15 Wskaźnik aterogenności 4 

16 CPS 2 

17 ASO 2 

KOAGULOLOGIA 

1 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 22 

2 Czas protrombinowy (PT)/wskaźnik Quicka, INR 66 

3 D-dimerty - met. ilościowa 16 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PODSTAWOWE 

UKŁAD WYDALNICZY 

1 Posiew moczu 2 

2 Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 2 

GÓRNE DROGI ODDECHOWE 

1 Posiew z gardła podstawowy 10 

2 Posiew z gardła rozszerzony  10 

3 Posiew z nosa podstawowy 10 

4 Posiew z nosa rozszerzony 10 

5 Posiew z jamy ustnej 2 

UKŁAD POKARMOWY 

1 Posiew kału ogólny 5 

2 Posiew w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella (SS) 
dla celów sanitamo-epidemiologicznych. Wykrywanie 
Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, wymazie 
z kału lub wymazie z odbytnicy (nosicielstwo –trzy 
próbki) 

20 

3 

Posiew w kierunku SS dla celów sanitamo-
epidemiologicznych (jedno oznaczenie) Wykrywanie 
Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze 

styczności, ozdrowieńców i nosicieli w kale, wymazie z 
kału lub wymazie z odbytnicy.  

30 

4 Posiew kału w kierunku E. coli enteropatogennych 
(EPEC) 

10 

5 Posiew kału w kierunku pałeczek Yersinia 2 



6 Badanie kału/wymazu z odbytu w kierunku na 

nosicielstwo patogenów alarmowych (Klebsiella 
pneumoniae) 

120 

13 Posiew kału w kierunku Campylobacter 2 

14 Badanie kału w kierunku wykrywania toksyn A i B 
Clostridium difficile 

2 

15 Badanie kału w kierunku Rota- i Adenowirusów 40 

16 Wykrywania krwi utajonej w kale  5 

SKÓRA/TK. PODSKÓRNA 

1 
Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany 
powierzchniowe 

2 

2 

Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany 
głębokie (złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany 
kąsane, stopa cukrzycowa) 

2 

BADANIA LEKOWRAZLIWOSCI 

1 Antybiogram podstawowy dla szczepów z moczu 5 

2 Antybiogram podstawowy 5 

3 Antybiogram rozszerzony 5 

 

1. Udzielający zamówienia dostarcza materiał do badań do punktu odbioru badań u Przyjmującego 

zamówieni, oddalonego od siedziby Udzielającego zamówienie nie dalej niż 10 kilometrów we 

własnym zakresie  w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. W soboty, 

niedziele i święta oraz poza wskazanymi godzinami materiały do badań Przyjmujący 

zamówienie będzie odbierał z siedziby Zamawiającego osobiście.  

2. Przystępujący będzie zobowiązany do udostępniania wyników badań zgodnie z terminami 

określonymi w formularzu ofertowym potrzebnymi do wykonania badań.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.02.2017r. do 31.12.2019r., 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji wykonawcy/ów. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena netto za całość realizacji zamówienia. 

3.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

4.      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko 

jedna cena.  

5.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6.      Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

7.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

wykonawcy.  

8.  Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego podpisanego przez wykonawcą i zamawiającego.  



9.  Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem adekwatnie do ilości wykonanych 

badań w danym miesiącu.  

11.  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

12.  Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie  niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

13.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.  

14.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

15.  Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w 

zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.   

16.  Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć                   

do dnia 26.01.2017 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na usługę w zakresie badań 

laboratoryjnych”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami 

telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy). 

16.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 

zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo. 

17.  W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda załączenia do oferty: 

17.1.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

17.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

19.  Osobami    uprawnionymi    do    kontaktu    z    oferentami    są:     

 Marta Przybylska tel. 22 779 20 61  wew. 53 e-mail:  m.przybylska@zozmswia.pl 

                       ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 
Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku w trybie zapytania ofertowego na 

świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego w zakresie badań 

laboratoryjnych od 01.02.2017r. do 31.12.2018r. składamy niniejszą ofertę 

oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 

ofertowym. 

 

Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………… NIP: ………………………………………………….………………..………… 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę:  

LP Nazwa badania 

Szacowana ilość 
badań w okresie 24 

miesięcy 

Proponowana 
cena netto 

Proponowana 
cena brutto 

Czas 
oczekiwania na 
wynik 

ANALITYKA 

1 Badanie ogólne moczu 
z oceną mikroskopową 
osadu 

16    

2 Mikroskopowy osad  
moczu  

66    

3 Badanie ogólne moczu  66    

4 Opiaty i opioidy 3    

5 Narkotyki – test 60    

BIOCHEMIA 

1 Aminotransferaza 
alaninowa (ALT) 

142    

2 Aminotransferaza 

asparaginianowa (AST) 

130    

3 Amylaza w moczu 3    

4 Amylaza w surowicy 66    

5 Transaminazy 80    

6 Benzodiazepiny w 
surowicy  

6    

7 Benzodiazepiny w 
moczu metoda EMIT 

2    

8 Białko C-reaktywne 

(CRP) – ilościowe 

50    

9 Białko do 
proteinogramu 

2    

10 Bilirubina całkowita w 

surowicy 

140    



11 Chlorki w surowicy 18    

12 Cholesterol całkowity w 
surowicy 

6    

13 Cholesterol HDL w 
surowicy 

6    

14 Cholesterol LDL – 
wyliczany 

4    

15 Cholesterol LDL 

bezpośredni zmierzony 

2    

16 Fosfataza alkaliczna 
(ALP) 

2    

17 Gamma-

glutamylotranspeptydaz
a (GGTP) 

20    

18 Glukoza 20    

19 Glukoza w moczu 2    

20 Kinaza kreatynowa 
(CK) 

4    

21 Kinaza kreatynowa-
izoenzym sercowy (CK-

MB) aktywna 

5    

22 Kreatynina w surowicy 100    

23 Kwas moczowy w 
surowicy 

10    

24 Magnez w surowicy 8    

25 Mocznik w surowicy 40    

26 Potas w surowicy 150    

27 Sód w surowicy 140    

28 Jonogram NA + potas 
(pakiet) 

120    

29 Triglicerydy w surowicy 6    

30 Wapń całkowity w 
surowicy 

4    

31 Żelazo w surowicy 4    

32 Wolna trijodotyronina 10    

33 Wolna tyroksyna  10    

34 Lipaza 2    

35 Lipidogram (CHOL., 

HDL, TG,  
LDL-wyl., WSKATER) 

2    

36 kwas walproinowy 3    

37 Prokalcytonina PCT 1    

38 Rozdział elektrof. Białek 
w surowicy 
(Proteinogram) 

2    

39 Proteinogram pakiet 2    

40 Bialko w moczu 2    

HEMATOLOGIA 

1 Morfologia 200    

2 Mikroskopowa ocena 

rozmazu krwi 

110    

3 Odczyn Biernackiego 2    

4 Oznaczanie odsetka 
retykulocytów 

10    



5 Surowica własna 3    

IMMUNOCHEMIA 

1 Wykrywanie RNA 
wirusa grypy typu A 
i/lub B oraz typowanie 
w kierunku grypy 

AH1N1 metodą Real 
Time –PCR 

10    

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

10    

3 Antygen IIBs 10    

4 HCV-p/c przeciw HCV 

(WZW typu C) 

2    

5 HIV -wirus HIV test 

przesiewowy (p/c anty-
HIV 1/2, antygenp24) 

2    

7 Troponina T 14    

8 Tyreotropina (TSH) 
trzeciej generacji 

50    

9 Test kiłowy 
przesiewowy 

2    

10 Czynnik reumatoidalny 4    

11 Toxoplazmoza gondi -
p/c IgG 

2    

12 Toxoplazmoza gondi -
p/c IgM 

2    

13 Boreloza -p/c IgG 4    

14 Boreloza -p/c IgM 4    

15 Wskaźnik aterogenności 4    

16 CPS 2    

17 ASO 2    

KOAGULOLOGIA 

1 Czas kaolinowo - 
kefalinowy (APTT) 

22    

2 Czas protrombinowy 
(PT)/wskaźnik Quicka, 

INR 

66    

3 D-dimerty - met. 
Ilościowa 

16    

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PODSTAWOWE 

UKŁAD WYDALNICZY 

1 Posiew moczu 2    

2 Posiew w kierunku 
Neisseria gonorrhoeae 

2    

GÓRNE DROGI ODDECHOWE 

1 Posiew z gardła 
podstawowy 

10    

2 Posiew z gardła 
rozszerzony  

10    

3 Posiew z nosa 
podstawowy 

10    

4 Posiew z nosa 
rozszerzony 

10    

5 Posiew z jamy ustnej 2    

UKŁAD POKARMOWY 

1 Posiew kału ogólny 5    

2 Posiew w kierunku 
pałeczek Salmonella i 

20    



Shigella (SS) dla celów 

sanitamo-
epidemiologicznych. 

Wykrywanie Salmonella 
i Shigella u osób 
zdrowych w kale, 
wymazie z kału lub 
wymazie z odbytnicy 
(nosicielstwo –trzy 

próbki) 

3 

Posiew w kierunku SS 
dla celów sanitamo-
epidemiologicznych 
(jedno oznaczenie) 
Wykrywanie Salmonella 

i Shigella u osób 

chorych, osób ze 
styczności, 
ozdrowieńców i nosicieli 
w kale, wymazie z kału 
lub wymazie z 
odbytnicy.  

30    

4 Posiew kału w kierunku 
E. coli 
enteropatogennych 
(EPEC) 

10    

5 Posiew kału w kierunku 
pałeczek Yersinia 

2    

6 Badanie kału/wymazu z 
odbytu w kierunku na 

nosicielstwo patogenów 
alarmowych (Klebsiella 

pneumoniae) 

120    

7 Posiew kału w kierunku 
Campylobacter 

2    

8 Badanie kału w 

kierunku wykrywania 
toksyn A i B Clostridium 
difficile 

2    

9 Badanie kału w 
kierunku Rota- i 
Adenowirusów 

40    

10 Wykrywania krwi 
utajonej w kale  

5    

SKÓRA/TK. PODSKÓRNA 

1 

Posiew materiału ze 
skóry, tkanki 
podskórnej - zmiany 
powierzchniowe 

2    

2 

Posiew materiału ze 
skóry, tkanki 

podskórnej - zmiany 
głębokie (złamania, 
oparzenia, zmiany 
ropne, rany kąsane, 
stopa cukrzycowa) 

2    

BADANIE LEKOWRAZLIWOSCI 

1 Antybiogram 
podstawowy dla 
szczepów z moczu 

5    

2 Antybiogram 

podstawowy 

5    

3 Antybiogram 
rozszerzony 

5    

SUMA:    



 

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

2. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy 

wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie                                                     

od ………………………………………………………..……………… do 

……………………………………………………………………;  

8) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego; 

9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego: 

3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    …………………………………………………………………………………………….……….…………………………….… . 

5.  Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….. zam. 

………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).** 

 

 

 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 
 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

                                                      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia 

ludzkiego w zakresie badań laboratoryjnych od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.  

spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone  w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

1.   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2.   sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3.   zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  



                                                                                                                 Załącznik Nr 3 

                                                                                                                  Wzór umowy 

Umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych 

zawarta w dniu ………………………….. 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem 

Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku z siedzibą w 

Otwocku, przy ul. Prusa 1/3, wpisanym do  Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego 

przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem:                            KRS 0000177289 NIP: 532-10-17-768 

reprezentowaną przez :Dyrektora Dariusza Kołodziejczyka  zwanym dalej „Udzielającym 

Zamówienie"  

a 

……………………………………………… z siedzibą w ………………………………...........................……, przy 

…………………………………….., wpisaną do 

…………………………..……………………………………………….………….…  NIP: ………………………………………. 

reprezentowaną przez :………………………………….. 

zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie" 

o treści następującej: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie przez Przyjmującego zamówienie 

na zlecenie Udzielającego zamówienie usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego z 

zakresu badań laboratoryjnych wykonywanych w laboratorium Przyjmującego zamówienie. 

2. Udzielający zamówienie oświadcza, że zlecane badania laboratoryjne będą wykonywane w 

celu zapewnienia pacjentom Udzielającego zamówienie opieki medycznej w zakresie: 

profilaktyki zdrowia, zachowania zdrowia, ratowania zdrowia, przywracania i poprawy 

zdrowia. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia standardy i wymagania określone przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia i zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia w zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

§2 

Szczegółowe zasady i zakres obowiązków Stron umowy, wynikające z przedmiotu umowy 

określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 

 

§3 

1. Cennik asortymentowy usług w cenach netto stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i 

stanowi jej integralną część. Podatek VAT zostanie doliczony do cen zgodnie z 

obowiązującym prawem." 

2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub usług nie ujętych w cenniku, o 

których mowa w ust. 1, zapłata nastąpi wg cen obowiązujących u Przyjmującego 

zamówienie. 

§4 

Strony ustalają następujące warunki płatności: 

1. Przyjmujący zamówienie sporządza faktury VAT za okres jednego miesiąca do 7 dnia 



następnego miesiąca na podstawie wykazu/zestawienia wykonanych badań załączonych do 

faktury. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty za otrzymane faktury VAT na rachunek 

bankowy Przyjmującego zamówienie wskazanym w fakturze w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury VAT. 

3. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 

zamówienie. 

 

§5 

W przypadku zawinionego i pisemnie udokumentowanego nieprawidłowo wykonanego przez 

Przyjmującego zamówienie badania lub usługi, odpowiedzialność ponosi Przyjmujący 

zamówienie tj. wykonuje powtórnie badanie na swój koszt lub w przypadku braku takiej 

możliwości - na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§6 

Umowa została zawarta od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r. 

 

§7 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą z jej Stron za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Przyjmujący zamówienie ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności faktury VAT, przekraczającego                   

30 dni. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku osiągnięcia kwoty, o której mowa w art.26 ust. 4a 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§9 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy miejscowo 

właściwe dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

§10 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich 

nieważności. 

 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 

po jednej dla każdej ze Stron. 

Dyrektor                                                                    Przyjmujący  zamówienie 
 



ZAŁĄCZNIK Nr 1 

do umowy z dnia ....................................  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do rzetelnego wykonywania badań laboratoryjnych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z zakresem określonym                        

w załączniku nr 2. 

2. Udzielający zamówienie zleca usługi, a Przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonać 

odpłatnie badania laboratoryjne otrzymanego materiału na podstawie imiennych 

skierowań lub załączonej listy imiennej wraz z numerami PESEL, opatrzonej pieczątką i 

podpisem upoważnionego reprezentanta Udzielającego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać usługę z zawodową starannością                              

i zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

4. Powtórzenia badania wykonanego niewłaściwie nastąpi na koszt Przyjmujący zamówienie 

z wyłączeniem materiału źle pobranego lub błędnie oznakowanego przez pracownika 

Udzielającego zamówienie. 

5. Udzielający zamówienie pobiera materiał we własnym zakresie i znakuje go kodami 

kreskowymi. 

6. Udzielający zamówienie dostarcza materiał do Przyjmującego zamówienie we własnym 

zakresie w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

7. Przyjmującego zamówienie odbiera materiał od Udzielającego zamówienie do wykonania 

badań we własnym zakresie i na własny koszt poza godzinami wskazanymi w punkcie 6 

Przedmiotu umowy oraz w soboty, niedziele i święta. 

8. Systemy do pobrań materiału dostarcza Przyjmujący zamówienie. 

9. Udzielający zamówienie kieruje próbki do: …………………………………………………………………… 

10. Wyniki badań znacznie odbiegające od normy, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta 

są uznawane przez obie strony za pilne i Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o powyższym Udzielającego zamówienie telefonicznie na 

numer 22 779 20 61 wew 35. 

11. W przypadku awarii aparatury lub działania siły wyższej Przyjmujący zamówienie 

zastrzega sobie możliwość opóźnienia w wykonaniu usługi, bądź konieczność powtórnego 

pobrania materiału. 

12. Ochrona danych osobowych: 



1. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie do przetwarzania Dane 

Osobowe, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do właściwego wykonania umowy oraz 

umów zawartych w oparciu o niniejszą umowę. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w 

mniejszej Umowie i oświadcza, że znane samu przepisy prawa, regulującego 

przetwarzanie Danych Osobowych określone w zapisach ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi 

zmianami), aktach wykonawczych do w/w Ustawy oraz innych obowiązujących w tym 

zakresie powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Przyjmujący zamówienie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 

zobowiązuje się do zastosowania środków zabezpieczających zbiór Danych Osobowych, 

o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie Danych Osobowych, oraz do 

spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39 a Ustawy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje siew szczególności zabezpieczyć powierzone 

Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Przyjmujący zamówienie będzie przetwarzał dane osobowe w systemie informatycznym 

eksploatowanym w siedzibie oraz w laboratoriach uczestniczących w wykonywaniu 

badań.) 

6. Udzielający zamówienia ma prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczącej 

przestrzegania przez Przyjmującego zamówienie zasad przetwarzania Danych 

Osobowych w zbiorze określonym w niniejszej Umowie 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia wszelkich potrzebnych 

informacji oraz zapewnienia dostępu do powierzonych Danych Osobowych, osobom 

wykonującym czynności kontrolne ze strony Udzielającego zamówienie w zakresie 

niezbędnym do kontroli. 

8. Uprawnienia kontrolne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej 

Umowie mogą być wykonywane przez Udzielającego zamówienie w terminach 

uprzednio uzgodnionych przez Strony Umowy, w miejscach przetwarzania Danych 

Osobowych objętych Umową. 

9. W przypadku kontroli przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez 

uprawnione do tego przepisami prawa organy państwowe, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Udzielającego zamówienie z 

zastrzeżeniem możhwości wzięcia udziału w kontroli przedstawiciela Udzielającego 

zamówienie, o ile organy kontrolne to umożliwią. 

13. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania procedur określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 61 poz. 435 z 

późn. zm.) w zakresie wykonywanych części procesu diagnostycznego. 

 

 

 

 

 

Udzielający 

zamówienie 

Przyjmujący 

zamówienie



ZAŁĄCZNIK Nr 2 

do umowy z dnia 

ofertowego za kwotę:  

LP Nazwa badania 

Szacowana ilość 
badań w okresie 24 

miesięcy 

Proponowana 
cena netto 

Proponowana 
cena brutto 

Czas 
oczekiwania na 
wynik 

ANALITYKA 

1 Badanie ogólne moczu 
z oceną mikroskopową 
osadu 

16    

2 Mikroskopowy osad  
moczu  

66    

3 Badanie ogólne moczu  66    

4 Opiaty i opioidy 3    

5 Narkotyki - test 60    

BIOCHEMIA 

1 Aminotransferaza 

alaninowa (ALT) 

142    

2 Aminotransferaza 
asparaginianowa (AST) 

130    

3 Amylaza w moczu 3    

4 Amylaza w surowicy 66    

5 Transaminazy 80    

6 Benzodiazepiny w 
surowicy  

6    

7 Benzodiazepiny w 

moczu metoda EMIT 

2    

8 Białko C-reaktywne 
(CRP) - ilościowe 

50    

9 Białko do 

proteinogramu 

2    

10 Bilirubina całkowita w 
surowicy 

140    

11 Chlorki w surowicy 18    

12 Cholesterol całkowity w 
surowicy 

6    

13 Cholesterol HDL w 
surowicy 

6    

14 Cholesterol LDL - 
wyliczany 

4    

15 Cholesterol LDL 
bezpośredni zmierzony 

2    

16 Fosfataza alkaliczna 
(ALP) 

2    

17 Gamma-
glutamylotranspeptydaz
a (GGTP) 

20    

18 Glukoza 20    

19 Glukoza w moczu 2    

20 Kinaza kreatynowa 
(CK) 

4    

21 Kinaza kreatynowa-

izoenzym sercowy (CK-
MB) aktywna 

5    

22 Kreatynina w surowicy 100    

23 Kwas moczowy w 
surowicy 

10    

24 Magnez w surowicy 8    



25 Mocznik w surowicy 40    

26 Potas w surowicy 150    

27 Sód w surowicy 140    

28 Jonogram NA + potas 
(pakiet) 

120    

29 Triglicerydy w surowicy 6    

30 Wapń całkowity w 
surowicy 

4    

31 Żelazo w surowicy 4    

32 Wolna trijodotyronina 10    

33 Wolna tyroksyna  10    

34 Lipaza 2    

35 Lipidogram (CHOL., 
HDL, TG,  

LDL-wyl., WSKATER) 

2    

36 kwas walproinowy 3    

37 Prokalcytonina PCT 1    

38 Rozdział elektrof. Białek 
w surowicy 
(Proteinogram) 

2    

39 Proteinogram pakiet 2    

40 Bialko w moczu 2    

HEMATOLOGIA 

1 Morfologia 200    

2 Mikroskopowa ocena 
rozmazu krwi 

110    

3 Odczyn Biernackiego 2    

4 Oznaczanie odsetka 
retikulocytów 

10    

5 Surowica własna 3    

IMMUNOCHEMIA 

1 Wykrywanie RNA 

wirusa grypy typu A 
i/lub B oraz typowanie 
w kierunku grypy 
AH1N1 metodą Real 

Time -PCR 

10    

2 HBs - p/c przeciw HBs 

(WZW typu B)  

10    

3 Antygen IIBs 10    

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

2    

5 HIV -wirus HIV test 
przesiewowy (p/c anty-

HIV 1/2, antygenp24) 

2    

7 Troponina T 14    

8 Tyreotropina (TSH) 
trzeciej generacji 

50    

9 Test kiłowy 
przesiewowy 

2    

10 Czynnik reumatoidalny 4    

11 Toxoplazmoza gondi -
p/c IgG 

2    

12 Toxoplazmoza gondi -
p/c IgM 

2    



13 Boreloza -p/c IgG 4    

14 Boreloza -p/c IgM 4    

15 Wskaźnik aterogenności 4    

16 CPS 2    

17 ASO 2    

KOAGULOLOGIA 

1 Czas kaolinowo - 
kefalinowy (APTT) 

22    

2 Czas protrombinowy 

(PT)/wskaźnik Quicka, 
INR 

66    

3 D-dimerty - met. 
ilościowa 

16    

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PODSTAWOWE 

UKŁAD WYDALNICZY 

1 Posiew moczu 2    

2 Posiew w kierunku 
Neisseria gonorrhoeae 

2    

GÓRNE DROGI ODDECHOWE 

1 Posiew z gardła 
podstawowy 

10    

2 Posiew z gardła 
rozszerzony  

10    

3 Posiew z nosa 
podstawowy 

10    

4 Posiew z nosa 
rozszerzony 

10    

5 Posiew z jamy ustnej 2    

UKŁAD POKARMOWY 

1 Posiew kału ogólny 5    

2 Posiew w kierunku 
pałeczek Salmonella i 
Shigella (SS) dla celów 
sanitamo-
epidemiologicznych. 

Wykrywanie Salmonella 
i Shigella u osób 
zdrowych w kale, 
wymazie z kału lub 
wymazie z odbytnicy 
(nosicielstwo –trzy 

próbki) 

20    

3 

Posiew w kierunku SS 
dla celów sanitamo-
epidemiologicznych 
(jedno oznaczenie) 
Wykrywanie Salmonella 
i Shigella u osób 

chorych, osób ze 
styczności, 
ozdrowieńców i nosicieli 
w kale, wymazie z kału 
lub wymazie z 
odbytnicy.  

30    

4 Posiew kału w kierunku 
E. coli 

enteropatogennych 
(EPEC) 

10    

5 Posiew kału w kierunku 

pałeczek Yersinia 

2    

6 Badanie kału/wymazu z 120    



odbytu w kierunku na 

nosicielstwo patogenów 
alarmowych (Klebsiella 

pneumoniae) 

7 Posiew kału w kierunku 
Campylobacter 

2    

8 Badanie kału w 

kierunku wykrywania 
toksyn A i B Clostridium 
difficile 

2    

9 Badanie kału w 
kierunku Rota- i 
Adenowirusów 

40    

10 Wykrywania krwi 
utajonej w kale  

5    

SKÓRA/TK. PODSKÓRNA 

1 

Posiew materiału ze 
skóry, tkanki 
podskórnej - zmiany 
powierzchniowe 

2    

2 

Posiew materiału ze 
skóry, tkanki 

podskórnej - zmiany 
głębokie (złamania, 
oparzenia, zmiany 
ropne, rany kąsane, 
stopa cukrzycowa) 

2    

 
BADANIE LEKOWRAZLIWOŚCI 

1 Antybiogram 

podstawowy dla 
szczepów z moczu 

5    

2 Antybiogram 
podstawowy 

5    

3 Antybiogram 
rozszerzony 

5    

SUMA:    
 


