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Dotyczyz zmiany zapis6w SWK w postgpowaniu prowadzonym na: Swiadczenia
zdrowotner w zakresie wykonJ'wania badar[ histopatolo gicznych i
cytologicznych
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Dane dotyczqce Udzielajqcego Zam6wienie

samodzierny pubriczny Zakrad opieki Zdrowotnej w siedrcach,
ul. Kiliriskiego 29, 08-j.10 Siedlce
te1, ...",....,.,....,...., fax.

Do oferty nale2y zalqczyt uwierzytelnione kserokopie nastqpujqcych
dokument6w
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potwierdzonych za egodno66 z oryginatem oraz
odwiadczefi:
akttralny odpis wla(ciwe$o rejestru (Rejestr wojewody
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Zaswiadczenie o wpisie do

ewidencji dzialalno(cigospodarczej- w zale2noici od
formy organizacyjno _ prawnei)*
oiw'iadczenie stanowiqce zalqcznik nr 2

wykaz aparatury u2y'w;7nej

do realizacji badad bqdqcych

przedmiotem niniejszego

posl.qpowania

wykaz personelu meclyczirego (lekarze patomorfolodzy
specjailisr:i oraz cytodiagno6ci w tym
cyto mo rfolodzy meclyczn i)

dokrrmenty potwierdzajape kwalifikacje personetu medycznr:go
(lekarze patomorfolodzy
specjali5ci, z tytulem dr r]rauk medycznych, z tytulem profesora
oraz cytodiagno5ci w tvm
cyto mo rfolodzy medyczn i)
licencja na wykonywa ie fiadari
badzr

Licencja Polskiego Tc,warzystwa patolog6w na
calv zakres

ri h istopato logicznycl i cyto logicznych

certt/fikat lso 9001
o

tj.

w

aklesie badari cytologii o96lnej i biopsyjnej, cytologii ginekologicznej

raz bada fi his tochern iczn{ch i im m uno histochem
iczny ch ( opcjt>n a t n i e )

1,

wltis do rejestru Krajowej lzby Diagnost6w Laboratory.inych
(lflDL)

-

1ryr7kaz

co najmniej l'o

przeciwcial u2ywanych przez F,rzyjmujqcego
zamowienie do

wyl(o nywa n ia ba da ri i m nln u no h istoche
m icznych,

referencje potwierdzajqge wymagane 3

-

- letnie doswiadczenie w realizacji badan bqdqcych

pr;zedm iote"rn kon kursu.
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Proponowane ceny badari

L. Diagnosltyka histopatologicz:na i cytologiczna
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Badanie S16doperacyjne

*Zamawiaiqcy
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rzeczywistych

w'ymagania konieczne bo spernien ia przezprzyjmuiqcego
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Wykonywanie badari

rcr r yc

h

ku..il

histop-Ji
w

*,' y.h *il,. i.
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i immunohistochernicTl.lrlch

w
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rm6wir:nie

zwiqzku z koniecznosc4 zape,wnidir

k"mpr"r",o**.i, ,Gtep""i;i i *j*,rr*j
r:fu.yr::h przedmiotem konkurs;u orert przyjmujqcy

j:;:'',::l'"::lii1i"o
li::::
zam6wienie jest zobrrwiqzany do:
a)

cji

przedmio,tu zarn6wienia przez
wysoko wykwalifikowanq kadrq
medycznq (wymagane dol{czenier
do oferty dokumentiiw potwierdzajqcych
kwalifikacje), vr' tym co najmniej:
- 10 lekarz'1 patomorfor'griw spBcjarist6w,
w tym posiadanie przez co najmniej 4
realiza

::'T:l#:;Tliil:1,:tH:i,il",'#J:fi :1#:,,Tii..,',;'r:illi:H

potwierdzariqcych kwa I ifikacje
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)

diagrrost6w raboratoryjndch posiadaiqcych
specjarizacje cvtomorforoga
medycznego (wymaganer rJoritrc;lenie
dc oferty dokurnent6w potwierrdzaiqcych

kwalifikacje).

b) realiza{i

swiadczeri :zdrowotirych zgodnie z posiarlanymi
certyfikatamijako(ci,
wymaganynri (koniiczne dolqczenie
do oferty kopii Cerrtyfikat6w
po.wiarcczonych za zgocrnoSi
z oryginarem przez upowa2nionego
przedstawiciela CJfere nta)
Licencja porskiego Towarzystwa patorog6w
w pernym zakresie, to jest na

w tym

-

:

wy*onywanie badlri.. hisfopatorogicznych,

immunohistochermicznych,
cytorogicznych dra cytorogii aspiracyjnej
i zruszczeniowej i cytorol3ii ginekorogicznej
z
szyjki macicy,
- wpis do frejestru Krajowej
r;zby Dilgnostriw Laboratoryjnych (KrDL),
- certyfikat rso 9001-:2015 w zar<resie:
badari histopatorogicznych,badrari

o96lnej

i

biopsyjnei, cyt.rogii girrekorogicznej,
ba<lari histochemiczny,ch

im m u noh istochem ic;:nych,

cytorogii

i

badari

wykonyw;rnie badafi imrnunorr[io--crrerri.-]"h
p"tp".yj,"rj,l."g" ,;16-""i",
podanie wykazu. co
4ajmniej 70 dostqonych w ofercie, najczqsciej
:l:::::: przez przyjrnuiqcegb
uzywanych
ziam6wienie przeciwciar, umo;ztiwiaiqcyci
wykonywanier badari immunohistorrhemicznych
zgodnie z potrzebami Ucrzieraiqcego

za

rn6wienia

wykonywanie bada6

5itj"pet";tt]y.h

odbi6r wrasn'1m transportem materirtu

tt;tti.; 3 r.,I.lyryry(na
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Wydawanie ;zamawiaiqcer*-;p.r-_l)

il, b,d*F;;ar"

w Sierjlcach co

autoryzowanerj kwarifikowanym podpisem
erektronicznym, do 10 dni "r"kt*il._*j
ror:oczych od

wymagajEcych dodatkowych p ocedur), natomiast opisu barlania w trybie pilnym
do 72 godzin, je6li badania
nie wymagajq wykonania dodatkowych bada6
specja listvcznych,

Wydawarrie Zamawiajqcemu opisu wyniku badania w postaci elektronicznei
autoryzovvanej kwalifikowianfm podpisem dla badari histor:hemicznych,
immunohistochernicznych

i

koqrsultacji specjalistycznych

rjo i.4 dni roboczych,

od

dnia odbirtru materialu,

Zapewnienie Zamawiajqcenru mo2liwo6ci archiwizacji w l)ostaci elektronicznej
wynik6w badari oraz wykonyw;inia wydruk6w wynik6w barlali przezzamawiajqcego
z system u informatycznego
Dolqczanie do ka2dej falltuly, zbiorczego zestawienia wykonanych badari
zawierajqr:ego, m,in. datq przekpzania materialu oraz datq udostqpnir:nia wyniku
Zapewnienie ewidencji i architruizacji przez przyjmujqcego z:am6wienie i na jego

koszt dokumentacji medycznrej w postaci elektronicznej wyniik6w badilri i fizycznej
dla bloczk6w parafinowych i prQparat6w zgodnie z obowi.lzuiqcymi przepisami

Udostqpnianie

wypo2yczerrjrie

w

przypadku

takiej potrzeby

preparat6w

i bloczk6rnr parafinowych

Utylizacja materia16w tkankpwyc:h/plyn6w oraz jednorazowych opakowafi
jednostkowych na nraterial tlrarikowy na koszt przyjmujqcego ,zam6wienie
Bezplatne dostarczernie Zamawifjqcemu w odpowiednich ilosciach opakowan
jednostkowych na material tlradkowy (pojemniki na materiat r.torebk:i), kod6w
kreskowych do kodowania rnaterial6w tkankowych, skierrowali i kontener6w
transportowych oraz czytrrikdw kod6w paskowych, drufl6w skierowali

Zobowiqzanie Przyjmujqcego;4am6wienie
za

kresie o kre6lonynr przed

nr

do poddarria siqr kontroli przez NFZ

i,ctgm nin iejszego postqpowa

n ia

Wykonywranie baclad na aparaiach spelniajqcych standardy okreSlone przez NFZ

przez osoby

i

o

odpowiedniclr uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych,
konieczne zalqczenie do oferty wykazu uzytkowanej aparatury i wyklazu personelu
medycznego (lekarze sprecjaliSci ;latomorfoloclzy oraz cytodiagno(ci w tym
cyto morfo lodzy) z doku menta m i potwie rdzajqcym i kwa ifikacje persone lu,
I

Akceptuje zasady okre6lone w szczeg6lowych warunkach kc,nkursu na udzielanie
Swladczeh zdrowotnych w zakresie badaf histopatologicznych i cytologicznych oraz
na wykonywanie badari Sr6clopqracyjnych dla S?ZAZ w Siedlcerch.

miejscowc,Si, data

podpi:; i pieczqi Przyjmujzlcego zam6wienie

