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ODPOWIEDZI 

na pytania do treści SWKO  

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania 

do szczegółowych warunków konkursu ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnych i mikrobiologii, udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 62 oraz SWKO załącznik 2 poz. 8 – CMV DNA ilościowo – badania we wskazanych 

pozycjach powtarzają się – bardzo prosimy o usunięcie jednej z pozycji. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 i nr 2 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 273 i 307 – TIBC-badania we wskazanych pozycjach powtarzają się – bardzo prosimy 

o usunięcie jednej z pozycji.  

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 146 i 286 – kiła test potwierdzenia – badania we wskazanych pozycjach powtarzają 

się - bardzo prosimy o usunięcie jednej z pozycji.   

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 255 i 295 – różyczka IgG – badania we wskazanych pozycjach powtarzają się – 

bardzo prosimy o usunięcie jednej pozycji. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 
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Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 256 i 296 – różyczka IgM – badania we wskazanych pozycjach powtarzają się – 

bardzo prosimy o usunięcie jednej pozycji. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 200, 201 i 210 – przeciwciała antykardiolipinowe IgG IgM – badania we wskazanych 

pozycjach powtarzają się – bardzo prosimy o usunięcie jednej pozycji. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 2 poz. 23 i 36 – końcówka cewnika naczyniowego– badania we wskazanych pozycjach 

powtarzają się – bardzo prosimy o usunięcie jednej pozycji. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 104 – Glukoza po posiłku – prosimy o określenie ile oznaczeń glukozy ma 

obejmować to badanie. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 219 – Panel urogenitalny metodą PCR– prosimy o wyjaśnienie jakie parametry ma 

obejmować to badanie. 

Odpowiedź:  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWKO. 

Pytanie: 

SWKO załącznik 1 poz. 308 – Inne badania nieujęte w wykazie – prosimy o wyjaśnienie jakie badania 

zostały objęte tą pozycją cele weryfikacji czy zaproponowana przez Udzielającego zamówienia kwota 

wynagrodzenia jest wystarczająca na pokrycie kosztów tych badań.  

  



 

 

Odpowiedź:  

„Inne badania nieujęte w wykazie” nie są określone. Udzielający zamówienia zawarł na podstawie analiz 

wszystkie badania diagnostyki laboratoryjnej, które były wykonywane w czasie trwania ostatniej umowy 

a szacowana wartość kwoty przeznaczonej na te badania jest wystarczająca. Z uwagi na możliwość 

hospitalizacji pacjenta, którego specyficznych zleceń nie możemy przewidzieć w trakcie ogłaszania 

konkursu, Udzielający zamówienia przeznaczył kwotę 20 000,00 zł na jednostkowo występujące 

nieprzewidziane badani. 
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