
 

 

 

Kraków, dnia 04.01.2021r. 
 

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 

30 – 437 Kraków 

 

Odpowiedź na pytania Oferentów z dnia 04.01.2021 r. zadane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej osoby wskazanej do Kontaktu w sprawach Zamówienia wyboru dostawy 
usług prowadzenia badań histopatologicznych  
 
 
Pytanie numer 1 
Uprzejmie proszę o wykaz ilości poniższych badań :  
 
Badanie histopatologiczne (za 1 bloczek ) 
Badanie cytologii ginekologicznej ( za 1 badanie )  
Badanie cytologiczne płynów z jamy ciała ( za 1 pojemnik)  
Badanie śródoperacyjne  
Badanie BAC - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – ocena bez wykonania biopsji ( za 1 
szkiełko)  
Barwienie immunohistochemiczne ( za 1 odczyn ) 
Barwienie specjalne/histochemiczne  (za 1 barwienie ) 
Konsultacja specjalistyczna ( 1 przypadek )  
 
Uprzejmie proszę o informację czy wykonywane były dotychczas  inne badania niż 
wymienione poniżej , jeżeli tak to proszę o ich nazwę oraz ich ilość. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Badanie histopatologiczne (za 1 bloczek) - 4700 
Badanie cytologii ginekologicznej (za 1 badanie) - 216 
Badanie cytologiczne płynów z jamy ciała (za 1 pojemnik)- 30 
Badanie śródoperacyjne – 5 
Badanie BAC - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – ocena bez wykonania biopsji ( za 1 
szkiełko) - 0 
Barwienie immunohistochemiczne (za 1 odczyn) – 648 
Barwienie specjalne/histochemiczne (za 1 barwienie) - 10 
Konsultacja specjalistyczna (1 przypadek ) -10 

W odpowiedzi na drugą część Pytania Zamawiający informuje, że żadne inne badania 
wymienione powyżej nie były realizowane, ponieważ pacjentki planowane do udziału  
w projekcie B+R pozostają w procesie rekrutacji. 

 



 
Pytanie numer 2 
 
Uprzejmie proszę o informacje czy wykonywane były dotychczas  badania genetyczne , jeżeli 
tak to proszę o ich nazwy oraz ich ilości . 
 
Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na Pytania Nr 2 Zamawiający informuje, że badania genetyczne nie były 
realizowane, ponieważ pacjentki planowane do udziału w projekcie B+R pozostają w procesie 
rekrutacji. 
 
 
Pytanie numer 3 
 
Prosimy o wskazanie w Formularzu Cenowym (załącznik nr 1 do formularza oferty) 
przedmiotu zamówienia oraz określenie szacunkowych ilości badań, które Zamawiający 
planuje zlecić dla wymienionych 216 zabiegów operacyjnych. Brak tych informacji 
uniemożliwia Oferentom przygotowanie wyceny. 
 
Odpowiedź: 
 
Jak dla Pytania 1 i 2 
 
 
Odpowiedzi na powyższe Pytania zostały opublikowane na portalach: 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

https://zabiegidavinci.pl/ 

https://www.szpitalnaklinach.pl/  
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