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Dotyczy:  konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań 

laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej  o numerze sprawy KOUŚM / 01 /2021 
 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w 
postępowaniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań 

laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej  wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 
  

Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o dokładniejsze wyjaśnienie/opis badania: lp.114 – Komórki NEO. 

Odpowiedź:  

Udzielający zamówienie wyjaśnia, że Komórki NEO – badanie histopatologiczne - materiał: 

bronchoaspirat, mocz.  

Wynik musi zawierać opis makroskopowy, opis mikroskopowy oraz inne składowe takie jak barwienia 

IHC, HC. 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w Rozdziale I. 2.22 SWKO – dot. przekazania laptopa z 

systemem operacyjnym Windows i pakietem office Przyjmującemu Zamówienie. Na jakiej podstawie 

zostanie przekazany w/w sprzęt, w projekcie umowy brak o tym mowy. Czy przekazanie zostanie 

dokonane na czas obowiązywania umowy na podstawie protokołu przekazania? 

Odpowiedź:  

Udzielający zamówienie wyjaśnia, że przekazanie, udostępnienie sprzętu komputerowego (laptop) 

nastąpi na okres trwania niniejszego postępowania tj. 36 miesięcy, nastąpi protokołem przekazania. 

Sprzęt komputerowy będzie oddany nieodpłatnie Udzielającemu zamówienie. Sprzęt komputerowy 

będzie własnością przyjmującego zamówienie, a  udzielający zamówienie zobowiązany jest do należytej 

staranności w użytkowaniu.  

Pytanie nr 3 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu badań: 

- lp. 44. Celiakia panel IgA, IgM, IgG 

- lp. 45. Celiakia IgA 

- lp. 46. Celiakia IgM   

- lp. 47. Celiakia IgG 

Jakie dokładnie przeciwciała? W diagnostyce Celiakii oznacza się różne rodzaje przeciwciał. 

Odpowiedź:  

Udzielający zamówienie wyjaśnia, że w lp.44 Celiakia panel IgA, IgM, IgG na „Przeciwciała przeciw 

endomysium IgA, IgG i przeciwciała przeciw gliadynie IgA , IgG” 

w lp.45 Celiakia IgA na “Przeciwciała przeciw endomysium IgA  i przeciwciała przeciw gliadynie IgA „ 

w lp. 46. Celiakia IgM  na “Przeciwciała przeciw endomysium (EMA) IgA i przeciwciała przeciw 

endomysium (EMA) IgG” 

w lp. 47. Celiakia IgG na  „Przeciwciała przeciw endomysium IgG i przeciwciała przeciw gliadynie  IgG” 

        Z poważaniem 

 


