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 Warszawa, 09.09.2022 r. 
 
 

Zapytanie do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
  

znak sprawy: APP_425_ABM22_2022 
 
 
Pytania i odpowiedzi: 
 
Pytanie od firmy High-Med Przychodnia Specjalistyczna: 
„W związku z zapytaniem ofertowy APP_425_ABM22_2022, uprzejmie proszę o zamieszczenie/przeslanie 
wyszczególnienia koniecznych do wykonania badań laboratoryjnych u potencjalnych dawców, co jest 
niezbędne do przygotowania oferty cenowej”. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia wykaz badań laboratoryjnych u potencjalnych dawców, co stanowi  
doszczegółowienie w Etapie I pkt 1.2 ppkt b oraz w Etapie II pkt 1.3 ppkt j zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Etap I 1.2.  
b) Koordynacja przez Wykonawcę badań kwalifikacyjnych zlecanych laboratorium diagnostycznemu/ 
innemu podmiotowi medycznemu dla maksymalnie 10 dawców w następującym zakresie: 
badania krwi: 
a) morfologia z oceną rozmazu krwinek białych, 
b) opadanie krwinek (OB), 
c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu: 

• sodu, 
• potasu, 
• glukozy, 
• bilirubiny, 
• kreatyniny, 
• aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej, 
• białka ostrej fazy C (CRP); 

badanie ogólne moczu; 
badania laboratoryjne w kierunku: 

• zakażenia HIV (Anty HIV 1 i 2), 
• wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg i Anty-HBc), 
• wirusowego zapalenia wątroby typu C (Anty-HCV), 
• kiły (test swoisty), 
• zakażenia wirusem CMV (Anty-CMV IgG i IgM), 
• toksoplazmozy (anty-Toxo IgG i IgM), 
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• zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (test RT-PCR lub antygenowy). 
badania w zakresie diagnostyki nowotworów: 
• markery nowotworowe: CEA, Ca19-9, AFP, PSA (mężczyźni), Ca-125 (kobiety), 
• RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, 
• dodatkowo u kobiet: cytologia i USG piersi lub mammografia. 
 
Etap II pkt 1.3 
j) zlecenie i wykonanie ponownych badań wirusologicznych u każdego z 5 dawców w terminie 7-14 dni od 
momentu pobrania materiału biologicznego oraz przekazanie poświadczonych kopii wyników tych badań 
Zamawiającemu, 

• HIV, HBV, HCV (badania metodą NAT) 
• kiły (test swoisty). 

 
 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14.09.2022 r. do godz. 16.00  
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