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 OGŁOSZENIE

           Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza

          KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania laboratoryjne
Szacunkową ilość badań laboratoryjnych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 
określa załącznik do instrukcji przygotowania ofert  
Wartość umowy w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. około 472.000zł.

Czas związania umową:
Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dyrektor ZLA p. Wojciech Wokulski, tel. 033-84-44-295.
Odbiór instrukcji przygotowania oferty wraz z projektem umowy:
p. Małgorzata Kopacz, pok. 121 ) ul. Garbarska 1 , 32-600 Oświęcim, tel.033-84-44-295.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne - nie otwierać przed dniem
23.10. 2017r. godz. 11.00 “ do dnia 23.10.2017r. do godz. 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Otwarcie ofert:
Dnia  23.10.2017r. godz. 11.00

Rozstrzygnięcie konkursu:
1.Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
   otwarcia ofert.
2.Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania Komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania
   na stronie internetowej ZLA i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.
3.Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty
   rozstrzygnięcia konkursu ofert.  
Protesty i odwołania:
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu 
zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni  
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 
postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
składającemu protest.   
Oferent może wnieść do Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
Odwołanie wniesione po terminie nie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.   
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ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIĘCIMIU

KONKURS OFERT
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania laboratoryjne
Szacunkową ilość badań określa załącznik do niniejszej instrukcji przygotowania ofert 

Instrukcja przygotowania ofert
I.Przygotowanie oferty
Oferta powinna zawierać:
1.Dane o Oferencie

- nazwę, siedzibę Oferenta,
- kserokopie zaświadczeń o wpisach do właściwych rejestrów ( ewidencja działalności 
  gospodarczej, KRS, rejestr podmiotów leczniczych ) 
-kserokopie dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON
-kserokopię dyplomu specjalizacji kierownika laboratorium
-kserokopię dyplomu specjalizacji kierownika pracowni mikrobiologicznej
-kserokopie posiadanych certyfikatów jakości 

2.Proponowaną stawkę brutto za 1 badanie ( w PLN ) określone w załączniku do niniejszej 
   instrukcji; wartość zamawianych badań ( ilość poszczególnych badań x cena jednostkowa);   
   zsumowaną wartość badań
3.Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i instrukcji.
4.Oświadczenie o przyjęciu postanowień projektu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5.Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia
   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż 
   wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 
   obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
   leczniczą ( Dz.U. Nr 293, poz.1729 ), po pozytywnym rozpatrzeniu oferty.
6.Oświadczenie o dysponowaniu właściwym sprzętem i warunkami lokalowymi potrzebnymi
   do wykonania zamówienia.
7.Oświadczenie o posiadaniu personelu w odpowiedniej liczbie i odpowiednich kwalifikacjach
   potrzebnych do wykonania zamówienia.
8.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
9.Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
10.Strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta.
11.Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie “ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
     zdrowotnych –  badania laboratoryjne -  nie otwierać przed dniem 23.10.2017r. 
     godz. 11.00 “ do dnia 23.10.2017r. do godz. 10.00.
II.Szczegółowy wykaz wymagań stawianych oferentom:
1/W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział przyjmujący zamówienie, którzy spełniają
    następujące warunki ( niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):
1)są podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. ( Dz.U. nr 
   112 poz. 654 z późn. zm.),
2)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
   w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze po9dmiotow leczniczych, posiadają
   nadany numer REGON i NIP,    
3)posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania
   pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych i mikrobiologicznych objętych 
   przedmiotem konkursu,
4)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, co potwierdzone jest 
    stosownym oświadczeniem,
5)nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,
6)nie zalegają w płaceniu podatków i opłat,
7)posiadają certyfikat akredytacyjny w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,



8)posiadają certyfikat ISO 9001,
9)współpracują w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii z sześcioma publicznymi  
   zakładami opieki zdrowotnej,
10)realizują co najmniej sześć umów outsourcingowych z SPZOZ ( obejmujących wykonywanie
     minimum 180.000 oznaczeń rocznie, w każdej z wymienionych placówek ) oraz przedłożą 
     referencje z tych Zakładów,      
11)posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium,
12)zapewnią transport materiałów diagnostycznych z punktów pobrań ZLA do laboratorium. 
     Odbiór materiału z Przychodni na terenie miasta Oświęcim ( PR 1,2,3,4 ) od poniedziałku do 
    piątku, w godzinach od 9.00-10.00.
13) będą dostarczać wyniki badań ( oryginały ) na dzień następny do godz. 10.00, za wyjątkiem 
      sobót i niedziel, do punktu poboru materiału.
14/ w przypadku badań zleconych w trybie CITO wykonanie badań i wydanie wyniku  
    a/ do pół godziny w przypadku badań:
     -morfologia z rozmazem automatycznym
     -OB
     -mocz
     -jonogram ( w osoczu )
     -PT
     -APTT
     -glukoza z osocza 
     b/ do godziny w przypadku badań:
     -glukoza z surowicy
     -CRP
     -ALAT
     -ASPAT
     -kreatynina ( w surowicy)
     -mocznik
     -bilirubina całkowita
     -amylaza w surowicy 
15)będą dostarczać comiesięczną analizę wykonywanych badań w postaci zestawień agregujących
   koszty badań z podziałem na poszczególne przychodnie ZLA i poszczególnych lekarzy ZLA.     
16)zapewnią na własny koszt materiały( np. probówki, naczyńka do moczu i  kału, podłoża  
     transportowe, drobny sprzęt laboratoryjny) potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia,  
17)zapewnią na własny koszt kody kreskowe służące do identyfikacji materiału do badań
18)będą prowadzić rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów dla prowadzenia 
     dokumentacji medycznej, 
19)odległość od siedziby Zamawiającego od miejscowości, w której znajduje się laboratorium
    wykonujące badania nie może być większa niż 40 km.
20)zapewnienie punktu poboru w jednej z przychodni miejskich należących do ZLA oraz  
     posiadanie dodatkowego punktu poboru na terenie miasta Oświęcim
21)możliwość przesyłania wyników badań faksem i elektronicznie za pomocą internetu
    ( zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych medycznych )
22)posiadanie aparatów zastępczych o takich samych parametrach ( zapewnienie wykonania badań
    w przypadku awarii aparatu ) 
23)stosowanie do świadczenia zamawianych usług systemu informatycznego erLab 
     współpracującego z programem dr Eryk  
24)uczestnictwo w minimum dwóch lub więcej kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych potwierdzone
    certyfikatami.
25)kierownik laboratorium diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją II stopnia 
26)kierownik pracowni mikrobiologicznej ze specjalizacją II stopnia    
Wymagania, o których mowa w punktach 1-26 będą oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia”,



przy czym niespełnienie choćby jednego punktu powoduje odrzucenie oferty.    
2/Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez konsorcja.   

III. Kryteria oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

1.Oferowana cena:                                                                                                      80 %
2.Liczba laboratoriów oferenta działających w oparciu o ISO 9001:2000                5%
3.Certyfikat akredytacyjny w zakresie diagnostyki laboratoryjnej                            5%  
4.Ilość badań wykonanych przez oferenta w okresie 01.09.2016r.-31.08.2017r.      5%
5.Kwalifikacje personelu oferenta:jeden wykaz obejmujący specjalistów I i II st.
   a także osób z tytułem lekarza medycyny i dr n. med.                                            5%  

Razem             100%

Sposoby oceny:
Wartość punktowa kryterium nr 1 ( Oferowana cena ) wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny=R x Cmin/Cn
R-ranga
Cmin- zaoferowana najniższa cena
Cn - cena oferowana

Ocena punktowa kryteriów nr 2,3,4,5 dokonana będzie poprzez porównanie danych w złożonych 
ofertach.
Oferta, która przedstawi najlepsze warunki w powyższym zakresie zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  
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-wzór-
UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NR ...

zawarta w dniu ......................  pomiędzy: 
Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1; 32-600 Oświęcim 
NIP: 549-20-62-913; REGON: 357138472
reprezentowanym przez:
Dyrektora – p. Wojciecha Wokulskiego
zwanym w dalszej części umowy “ Zamawiającym”
a
…........................................................................................................................................................
NIP: ….......................... REGON: ….................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy “Przyjmującym Zamówienie ”

§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie badań laboratoryjnych zlecanych 
   przez Zamawiającego. Rodzaj badań, ilość oraz cenę jednostkową wykonywanych badań stanowi 
   załącznik nr 1  do niniejszej umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie 
   z załączonym zleceniem lub zestawieniem przygotowanym przez Zamawiającego przy użyciu
   własnych odczynników i sprzętu, w terminach określonych przez procedury laboratoryjne.
3.Wykonawca zapewni na własny koszt probówki i transportowe podłoża bakteriologiczne   
   w ilościach wykonywanych badań.
4.Przyjmujący Zamówienie zapewni pobór materiału laboratoryjnego w jednej z przychodni 
   miejskich należących do Zamawiającego. 
5.Przygotowany przez Zamawiającego materiał będzie opisany i zaewidencjonowany w formie
   uzgodnionej z Przyjmującym Zamówienie.
6.Przyjmujący Zamówienie zapewnia na własny koszt:
   -transport materiałów diagnostycznych z punktów pobrań ZLA do laboratorium. Odbiór materiału
    z Przychodni na terenie miasta ( PR NR 1,2,3,4 ) od poniedziałku do piątku, 
    w godzinach od 9.00-10.00.
   -dostarczanie wyników badań ( oryginałów) na dzień następny do godz. 10.00, za wyjątkiem 
    sobót i niedziel do punktu poboru materiału.
   -profesjonalne szkolenie personelu ZLA w zakresie procedur przedlaboratoryjnych.      
7.Dodatkowy bezpłatny punkt poboru materiału do badań na terenie miasta Oświęcim
   znajduje się …............................................................................................................................ 
8.Miejscem wykonywania świadczeń będą pracownie Przyjmującego Zamówienie. 
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania badań w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
   potrzeb  
10.Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych 
  w związku z realizacją niniejszej umowy.  

      § 2
1.Wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
   nie może przekroczyć kwoty ….............................................................................   
2.Rozliczenie za świadczenia objęte niniejszą umową będzie następować miesięcznie na podstawie
    wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku, zgodnie z wykazem wykonanych
    świadczeń dołączonym do rachunku. 



3.Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie
    w  ........................................................................................................................................
    w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku.     
4.W razie niedotrzymania terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 3
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r.  
2.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze tron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, na 
   koniec miesiąca kalendarzowego.   
3.Umowa może zostać rozwiązana na skutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem
   dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne
   postanowienia umowy.
4.Do rażących postanowień umowy należą:
   -nieusprawiedliwione niewykonanie przedmiotu zamówienia
   -nierzetelne prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń
   - uzasadnione skargi świadczeniobiorców
   -niedotrzymywanie terminu płatności przez Zamawiającego
5.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  

                                                                             
§ 4

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez
    Zamawiającego.
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Narodowy
   Fundusz Zdrowia w zakresie określonym przez umowę Zamawiającego z Narodowym
   Funduszem Zdrowia.

§ 5
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości  
z realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

§ 6
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U. Nr 252 poz. 1697 /.
    

§ 7
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie.

                                                                              § 8
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w art. 25 ustawy o działalności leczniczej na wymagane aktualnymi przepisami sumy gwarancyjne.
Kserokopię umowy należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania 
świadczeń.                                                                      

§9
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.



§10
Przyjmujący Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% rocznej
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 pkt 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn
dotyczących Przyjmującego Zamówienie.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

       § 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Przyjmującego Zamówienie  

ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania laboratoryjne
Załącznik do instrukcji przygotowania ofert 

l.p. Nazwa badania Szacunkowa ilość badań 
rocznie 

1 Mocz-badanie ogó1ne 13418

2 OB 645

3 Morfologia krwi(pełna) 17201

4 Rozmaz krwi 33

5 PT 5402

6 APTT 934

7 Fibrynogen 124

8 D-dimer 9

9 Glukoza 13641

10 Elektrolity 6152

11 Sód 1341

12 Potas 3105

13 Lipidogram 6488

14 Cholesterol całkowity 2988

15 Cholesterol HDL 765

16 Cholesterol LDL 1021

17 Trójglicerydy 1632

18 Próby wątrobowe 1992

19 ALT 8454

20 AST 7502

21 Fosfataza zasadowa 1055

22 Bilirubina całkowita 574

23 Bilirubina związana 120

24 GGTP 2367

25 Cholinoesteraza 1

26 Dehydrogenaza mleczanowa 2

27 Lipaza 5

28 Amylaza 2202

29 Mocznik 1020

30 Kreatynina 10931

31 Kwas moczowy 5871



32 Białko całkowite 329

33 Albumina 46

34 Proteinogram 359

35 Żelazo 6219

36 Ferrytyna 26

37             Wapń całkowity                                                                    115 

38 Chlorki 4

39 Fosfor nieorganiczny 26

40 Magnez 264

41 Kał-badanie ogólne 22

42 Kał-resztki pokarmowe 7

43 Kał-pasożyty 380

44 Owsiki 2

45 Kał-G. lamblia 43

46 Kał-krew utajona 272

47 CRP 6097

48 ASO 580

49 RF 725

50 Odczyn Waalera-Rosego 29

51 Anty CCP 31

52 CK 384

53 CK-MB, aktywność 2

54 CK-MB, mass 1

55 Retikulocyty 84

56 Płytki krwi 26

57 Grupa krwi 118

58 P/c odpornościowe 34

59 TSH 9582

60 FT4 2440

61 FT3 1535

62 T4 5

63 T3 5

64 anty-TPO 129

65 anty-TG 48

66 P/c p.receptorom TSH 6

67 FSH 28

68 LH 13



69 Estradiol 18

70 Progesteron 6

71 Prolaktyna 53

72 Beta-HCG 27

73 DHEA-SO4 3

74 DHEA 1

75 Androstendion 8

76 Testosteron 20

77 Testosteron wolny 6

78 AMH 1

79 Transferyna 42

80 Witamina B12 97

81 Kwas foliowy 38

82 TIBC 9

83 Hemoglobina glikowana met. HPLC 118

84 Hemoglobina glikowana 292

85 Insulina 2

86 Parathormon 2

87 Fosfataza kwaśna 31

88 Witamina D metabolit 25 317

89 Kortyzol 8

90 ROMA 4

91 HE4 1

92 PSA całkowity 1325

93 PSA wolny 6

94 CEA 92

95 AFP 9

96 CA 125 48

97 CA 15-3 3

98 CA 19-9 33

99 Białko C 1

100 Białko S wolne 1

101 IgG 3

102 IgA 2

103 Ceruloplazmina 1

104 Białko w DZM 3

105 Wapń w DZM 6



106 Białko w moczu 55

107 Wapń w moczu 20

108 Amylaza w moczu 109

109 HBs antygen 581

110 HBs przeciwciała 52

111 HCV przeciwciała 139

112 HIV ag/Ab 88

113 Kiła-test przesiewowy 95

114 Kiła-testy potwierdzenia 1

115 Toksoplazmoza IgG 77

116 Toksoplazmoza IgM 83

117 Toksoplazmoza IgG, awidność 8

118 Różyczka IgG 4

119 Różyczka IgM 2

120 CMV IgG 13

121 CMV IgM 10

122 Mononukleoza zakaźna 2

123 EBV 1

124 HPV 1

125 HPV DNA HR 1

126 Helicobacter 146

127 Krztusiec IgG 1

128 Krztusiec IgM 1

129 Krztusiec IgA 1

130 Borelioza IgG 154

131 Borelioza IgM 159

132 Borelioza IgG met. western-blot 4

133 Borelioza IgM met. western-blot 4

134 Hbs antygen 6

135 Miedź w surowicy 1

136 PPJ test przesiewowy 6

137 PPJ(ANA2) met. IIF i DID ENA screening 3

138 PPJ(ANA3) met. immunoblot 6

139 P/c p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 1

140 P/c p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 1

141 P/c receptorom acetyocholiny 2

142 IgE całkowite 66



143 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g) 197

144 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g) 202

145 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g) 1

146 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g) 5

147 OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy 9

148 Profil glukozy po posiłku 4

149 Wymaz z gardła 128

150 Wymaz z nosa 69

151 Wymaz z nosogardzieli 5

152 Wymaz z jamy ustnej 1

153 Wymaz z języka 5

154 Wymaz z migdałków 1

155 Wymaz z ucha prawego 20

156 Wymaz z ucha lewego 25

157 Wymaz z pochwy 287

158 Mocz posiew 507

159 Kał posiew 8

160 Posiew kału w kierunku Salmonella 6

161 Wymaz z pochwy w kier. paciorkowców grupa B 1

162 Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia 130

163 Wymaz z pochwy tlen.+beztlen.+mykologia 9

164 Wymaz z pochwy tlen.+mykologia 8

165 Sporal A ( 3 krążki) 1

166 Sporal A ( 2 krążki) 26

167 Sporal S ( 3 krążki) 1

168 Sporal A ( 4 krążki) 11

169 Wymaz z gardła ( bad. mykol.) 4

170 Wymaz z ucha prawego ( bad. mykol.) 5

171 Wymaz z ucha lewego ( bad. mykol.) 5

172 Mykogram mikrobiologiczny 15

173 P/c p. gliscie ludzkiej 3

174 Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA 1

175 P/c p. dsDNA IgG met. ELISA 1

176 PPJ(ANA 9) met. 1

177 Prolaktyna test czynnościowy 2

178 Wapń zjonizowany met. ISE 614

179 Weryfikacja-białko w moczu 428



180 Weryfikacja-glukoza w moczu 279

181 Weryfikacja-rozmaz krwi 506

182 Weryfikacja-płytki krwi 257

183 Weryfikacja-HBs antygen 2

184 Mocz-badanie osadu 13418

185 Usługa-pobranie materiału 686

186 Usługa-pobranie materiału mikrobiologicznego 2

187 LDL wyliczany 2

188 Elektrolity( NA, K Ca) 51

189 Elektrolity( NA, K CI) 234

190 Glukoza w moczu 46


