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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym konkursu ofert na świadczenie usług w 
zakresie  przeprowadzania  specjalistycznych  badań  na  rzecz  pacjentów  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zadanie 2 Formularza ofertowego
Pytanie 1. Czy jest możliwość modyfikacji Zestawienia badań i konsultacji (Zadania 2) z 
uwagi na:

1. Nie bolerioza tylko borelioza.
2. Nazwy pozycji zostały uszczegółowione bo w boreliozie i toksoplazmozie można 

wykonać  więcej niż jedno badanie. 
3. Możliwe jest (ale nieuwzględnione w tabelce) wykonywanie testów pojedynczo. Tzn. 

tylko IgG albo tylko IgM.
4. Testy nieuwzględnione w tabelce to: 

w boreliozie
1. Western blot IgM
2. Western blot IgG 
 toksoplazmozie
1. ELFA Awidność IgG  (zawsze łącznie z ELFA IgG)

Zestawienie badań i konsultacji:

pozycja Badanie i konsultacja Liczba 
badań 

rocznie

Cena 
jednostkowa 
za badanie / 
konsultację

Wartość 
brutto za 

całość 
zamówienia

1 Diagnostyka boreliozy – (test ELISA  IgM + 
test ELISA IgG)

70

2 Diagnostyka kleszczowego zapalenia mózgu 
– (test ELISA IgM + test ELISA IgG)

20

3 Diagnostyka toksoplazmozy – (test ELISA 
IgM + test ELISA IgG)

2

4 Diagnostyka bąblowicy (echinokokoza) (test 
ELISA IgG)

2

5 Diagnostyka anaplazmozy (erlichioza) 2



granulocytarnej – test OIF IgG
Razem

ODP.:  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  dotyczące Zestawienia  badań  i  konsultacji
(Zadania 2).
Dokonana  zmiana  została  zawarta  w  Formularzu  ofertowym  umieszczonym  na  stronie 
internetowej  w pliku  „Formularz  ofertowy uwzględniający  odpowiedzi  na pytania  z  dnia  
16.12.2009 r.”

Pytanie 2. Czy jest możliwość modyfikacji „Warunków świadczenia usług” dla zadania 2:

1. Czas oczekiwania na wyniki badania:
a. Borelioza – nie dłużej niż 10 dni
b. KZM – nie dłużej niż 14 dni
c. Toksoplazmoza – nie dłużej niż 10 dni
d. Bąblowica – nie dłużej niż 14 dni
e. Erlichioza – nie dłużej niż 14 dni

2. Transport materiału do badań laboratoryjnych zabezpiecza jednostka zlecająca 
badanie. 

ODP.:  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  dotyczące Warunków  świadczenia  usług”
dla zadania 2. Dokonana zmiana została zawarta w Formularzu ofertowym umieszczonym na 
stronie internetowej w pliku  „Formularz ofertowy uwzględniający odpowiedzi na pytania z  
dnia 16.12.2009 r.”
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