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Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania 

badań diagnostycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w 
Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 (sprawa DZP.46.20.2016) 

 
 
 
 
Poniżej odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym konkursie: 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Jakie alergeny wchodzą w skład badania poz. 112 w 

formularzu ofertowym: Alergia Mix panel 5 alergenów? 
Według zlecania lekarza 

2 Proszę o doprecyzowanie jakiego materiału dotyczy 
badanie: Wolna hemoglobina, poz. 136 w formularzu 
ofertowym  

Surowica  

3 Jaki rodzaj testu Zamawiający miał na myśli w poz. 184 w 
formularzu ofertowym: HIV RNA: ilościowy czy 
jakościowy ? 

HIV RNA jakościowy  

4 W jakiej klasie powinno być wykonane badanie 
uwzględnione w formularzu ofertowym poz. 198: 
Białko oligoklonalne w PMR  

IgG 

5 Proszę o doprecyzowanie jakie badanie Zamawiający ma 
na myśli pisząc w formularzu ofertowym poz. 220: p/c 
onkoneuronalne? 

- P-ciała onkoneuronalne p/amfifizynie (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/CV2 (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Hu (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Ma-2/Ta (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Ri (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Yo (IB) 
 

Udzielający zamówienia ma na myśli: 
- P-ciała onkoneuronalne p/CV2 (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Hu (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Ma-2/Ta (IB) 
- P-ciała onkoneuronalne p/Ri (IB) 
- - P-ciała onkoneuronalne p/Yo (IB) 
 

6  Proszę uszczegółowienie, jakie oznaczenie szczepu 
Zamawiający miał na myśli pisząc w formularzu 
ofertowym poz. 225-227: P/c p/Yersinia w klasie Iga, IgG, 
IgM 

Yersinia enterocolitica  

7 Czy w poz. 236 formularza ofertowego: Toxacara canis, 
powinny być oznaczone przeciwciała czy antygen  

Powinny być oznaczone przeciwciała 
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8 Czy Zamawiający w monitorowaniu parametrów wirusa 
HIV dopuści możliwość oznaczenia badania 
ilościowego wiremii HIV RNA oraz limfocytów CD4 i 
CD* zamiast badania HIV DNA?  

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy załącznika nr 1  

9 Czy zamawiający dopuści możliwość modyfikowania 
kolumny „A” tj. LP i przypasowania badaniom 
odpowiedniej liczby porządkowej od najmniejszej do 
największej ?  

TAK 

10 Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia 
oferty na badania w poz. 178 – 180 za łączną cenę jako 
pakietu ?  

TAK, dopuszcza. 

11 Dotyczy poz. 112: Alergia Mix panel 5 alergenów – 
Prosimy o doprecyzowanie jakie alergeny mają być w 
panelu? 

Według zlecania lekarza 

12 Dotyczy poz. 184: HIV RNA – prosimy o wyjaśnienie czy 
należy zaoferować badanie ilościowe poziom wiremii 
czy badanie jakościowe?  

Badanie ilościowe 

13 Dotyczy pozycji 185: HIV DNA – W przypadku chodzi 
badanie HIV, nie wykonuje się badania DNA tylko 
RNA czy Zamawiający miał w tej pozycji na myśli 
badanie RNA ilościowe poziom wiremii czy badanie 
jakościowe?  

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy załącznika nr 1 

14 Dotyczy pozycji: w przypadku dodatnich wyników HCV – 
p/ciała i HIV – AG p24/Ab HIV1/HIV2 testy 
potwierdzeń będą wykonywane w ramach ceny w/w 
badań – proszę o wyjaśnienie czy w tej pozycji należy 
wycenić badanie HCV test potwierdzeń, HIV test 
potwierdzeń jako jedna pozycję czy jako osobne, jaka 
ilość badań należy zaoferować, w którym miejscu 
załącznika nr 1 do umowy należy podać cenę za 
badania?  

Zmodyfikowany opis w załączeniu  

15 Dotyczy pozycji 218 : P/ciała p. Tranglutaminazie 
tkankowej – prosimy o odpowiedź czy należy wycenić 
przeciwciała w klasie Iga, IgG jako jedną pozycję czy 
jako dwie osobne pozycje?  

Należy wycenić jako jedną pozycję 

 
 

                     Z poważaniem  


