
Świętochłowice, dnia 16 October 2020 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: warunków Konkursu na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań hi-
stopatologicznych, cytologicznych oraz badań biopsji aspiracyjnej celowanej (BACC) tarczy-
cy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pyta-
nia

Pytanie 1.

Proszę o dołączenie do konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań hi-
stopatologicznych, cytologicznych oraz biopsji aspiracyjnej celowanej (BACC) tarczycy.

Odp. Szacowana ilość badań zlecanych w ciągu jednego roku:

L. p. Rodzaj badania sztuk

1.
badanie histopatologiczne prowadzone techniką parafinową z barwieniem 
H.E.

6 300

2. badania śródoperacyjne wykonane techniką mrożeniową 20

3. badania śródoperacyjne – kontrola parafinowa 20

4. badania immunohistochemiczne 400

5. barwienie wybiórcze 100

6. oznaczenie receptorów estrogenowych i progesteronowych 50

7. oznaczenie immunohistochemiczne receptora HER2 30
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8. oznaczenie receptora HER2 metodą CISH 20

9. badanie cytologiczne płynów/popłuczyn 2 preparaty 50

10. badanie cytologiczne cell-block 30

11. cytologia ginekologiczna 30

12. konsultacja gotowych preparatów 20

13.
biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG z oceną cytologiczną zakończoną 
wnioskiem 

20

14. powtórna biopsja przy negatywnym niediagnostycznym wyniku 20

15. biopsja gruboigłowa gruczołu piersiowego 20

16.
badanie wybiórcze na śluz (ABpaS lub mucykarmin) w uzasadnionych dia-
gnostycznie przypadkach

20

17. badanie ultrastrukturalne tkanki mięśniowej w mikroskopie elektronowym 20

18. badanie biopsji aspiracyjnej celowanej (BACC) tarczycy 180

Pytanie 2.

„DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 1 POZYCJI NR 17 TJ. 

„   badania ultrastrukturalne tkanki mięśniowej w mikroskopie elektronowym ”

Wspomniane wyżej badanie jest badaniem wysoko specjalistycznym, które wymaga wyspe-
cjalizowanego personelu, pracowni, a przede wszystkim bardzo specjalistycznego sprzętu jakim jest
mikroskop elektronowy.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 35 220 000,00



Pragnę jedynie nadmienić, że umieszczanie w Załączniku nr 1 Formularzu Ofertowym pozy-
cji nr 17 tj. ” badania ultrastrukturalne tkanki mięśniowej w mikroskopie elektronowym ” jest fa-
woryzowaniem oraz dopuszczaniem do składania oferty jednego śląskiego wykonawcę. 

W związku z powyższym Przyjmujący Zamówienie zwraca się z prośbą o wyodrębnienie 
z Załącznika nr 1 pozycji nr 17 tj. ” badania ultrastrukturalne tkanki mięśniowej w mikroskopie 
elektronowym ” do oddzielnego pakietu lub wyrazi zgodę na możliwość zlecenia badania podwy-
konawcy.”

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia badań podwykonawcy.
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