
Załącznik nr 1

Lp. Nazwa badania

Przewidywana 

ilość badań na 

24 miesięcy

Czas 

oczekiwania na 

wynik badania

Cena jedn. 

netto

Cena 

jedn.netto nie 

może 

przekroczyć 

kwoty n.w.

Wartość netto VAT Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Badanie układu ABO i antygenu RhD* 189 24 godziny - zw.

2a
Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał u pacjentów  i 

kobiet ciężarnych w 1 teście na panelu 3 krwinkowym*
15 24 godziny - zw.

2b
Diagnostyka przeciwciał u pacjentów  i kobiet ciężarnych w 1 

teście na panelu 6 krwinkowym*
50 24 godziny

3
Identyfikacja p/c odpornościowych z jednego układu 

grupowego*
55 24 godziny - zw.

4 Identyfikacja przeciwciał wieloswoistych* 15 24 godziny - zw.

5 Diagnostyka przeciwciał typu zimnego* 19 24 godziny - zw.

6 Opracowanie próbki z p/c do antygenu powszechnego* 2

do 30 dni 

kalendarzo       

wych

- zw.

7 Określenie miana alloprzeciwciał odpornościowych* 15 24 godziny - zw.
8 Oznaczenie fenotypu w układze Rh i Kell* 45 24 godziny - zw.

9
Oznaczenie fenotypu w jednym układzie grupowym 

(Kidd,Duffy,MNS,Lutheran)*
12 24 godziny - zw.

10
Oznaczenie fenotypu w zakresie istotnych klinicznie układów 

antygenowych krwinek czerwonych*
15 24 godziny - zw.

11 Bezpośredni test antyglobulinowy /BTA / DC Screening * 45 24 godziny - zw.
12 Elucja p/c z oceną aktywności i swoistości eluatu * 25 24 godziny - zw.

13 Diagnostyka NAIH  typu ciepłego i mieszanego* 24 48 godzin - zw.

14 Diagnostyka NAIH typu zimnego* 9 48 godzin - zw.
15 Diagnostyka konfliktu serologicznego matczyno-płodowego* 15 24 godziny - zw.
16 Diagnostyka odmian antygenów A i B* 15 48 godzin - zw.
17 Diagnostyka odmian i kategorii antygenu D* 25 48 godzin - zw.
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18 Diagnostyka serologiczna odczynu poprzetoczeniowego* 15 48 godzin - zw.

19
Badania przed przetoczeniem krwi dla biorcy bez przeciwciał i 

próba zgodności serologicznej*
69 24 godziny - zw.

20 Próba zgodności z kolejnym dawcą* 309 24 godziny - zw.

21

Badania przed przetoczeniem krwi dla biorcy z p/c  

odpornościowymi i próba zgodności serologicznej z 

dodatkowym typowaniem antygenów u dawców*

270 48 godzin - zw.

22
Badania przez przetoczeniem krwi dla chorego z 

autoprzeciwciałami i próba zgodności *
90 48 godzin - zw.

23
Badanie przed przetoczeniem krwi dla biorcy z przeciwciałami 

typu zimnego i próba zgodności serologicznej*
15 24 godziny - zw.

24
Oznaczenie pojedyńczego antygenu czerwonokrwinkowego 

spoza układu ABO*
31 24 godziny - zw.

25 Poszukiwanie krwi antygenowo zgodnej - testowanie do 10j.* 15 24 godziny - zw.

26 Poszukiwanie krwi antygenowo zgodnej - testowanie do 20j.* 15 24 godziny - zw.

27
Poszukiwanie krwi antygenowo zgodnej - testowanie powyżej  

20j.*
15 24 godziny - zw.

28 Diagnostyka Nocnej Napadowej Hemoglobinurii* 15 24 godziny - zw.
29 Próba krzyżowa przed przeszczepem narzadów 360 24 godziny - zw.
30 Próba krzyżowa dobór dawcy haploidentycznego 40 24 godziny 385,00 zł zw.

31
Próba krzyżowa przed podaniem masy płytkowej lub 

leukocytarnej
80 24 godziny - zw.

32 Typowanie HLA B7, B27 10 24 godziny - zw.

33
Oznaczenie obecności p/c limfocytotoksycznych metoda 

serologiczna
80 24 godziny - zw.

34 Oznaczenie p/c anty HLA - metoda serologiczna 192 48 godzin - zw.
35 Typowanie HLA klasa I metoda serologiczna 192 48 godzin - zw.
36 Typowanie HLA - DRB1 wysoka rozdzielczość 500 72 godziny 622,00 zł zw.
37 Typowanie HLA - DQB1 wysoka rozdzielczość 500 72 godziny 402,00 zł zw.
38 Typowanie HLA - DQA1* wysoka rozdzielczość 10 72 godziny - zw.
39 Typowanie HLA klasa II DRB1* niska  rozdzielczość 22 48 godzin 400,00 zł zw.
40 Typowanie HLA klasa II DQB1* niska  rozdzielczość 22 48 godzin 300,00 zł zw.
41 Izolacja DNA 20 48 godzin - zw.
42 Oznaczenie p/c skierowanych do antygenów płytkowych 10 24 godziny - zw.
43 Typowanie HLA klasa I metoda molekularna 60 48 godzin - zw.



44 Typowanie HLA - A  niska  rozdzielczość 30 48 godzin 300,00 zł zw.
45 Typowanie HLA - B  niska  rozdzielczość 30 48 godzin 300,00 zł zw.
46 Typowanie HLA - C  niska  rozdzielczość 40 48 godzin 300,00 zł zw.
47 Typowanie HLA - A  wysoka rozdzielczość 500 72 godziny 485,00 zł zw.
48 Typowanie HLA - B  wysoka rozdzielczość 500 72 godziny 500,00 zł zw.
49 Typowanie HLA - C  wysoka rozdzielczość 500 72 godziny 600,00 zł zw.
50 Typowanie DRB3* wysoka rozdzielczość 10 72 godziny - zw.
51 Typowanie DRB4* wysoka rozdzielczość 10 72 godziny - zw.
52 Typowanie DRB5* wysoka rozdzielczość 10 72 godziny - zw.
53 Typowanie DPB1 wysoka rozdzielczość 20 72 godziny 736,00 zł zw.

54
Immunoglobulinopodobne receptory komórek NK (KIR) dla 

par dawca - biorca
10 72 godziny - zw.

55 Preparatyka szpiku w małej niezgodności 10 2 godziny - zw.

56
HBV RNA met PCR badanie dla dawców krwi,tkanek i 

narządów
36 48 godzin - zw.

57
HCV RNA met.PCR  badanie dla dawców krwi,tkanek i 

narządów
36 48 godzin - zw.

58
HIV RNA met.PCR  badanie dla dawców krwi,tkanek i 

narządów
36 48 godzin - zw.

59
Ocena lityczności przeciwciał anty-HLA w oparciu o analizę 

wiązania składowej dopełniacza C1q 
20 48 godzin - zw.

60 CMV IgM  badanie dla dawców krwi,tkanek i narządów 4740 48 godzin - zw.

*„ Udzielający Zamówienia  dostarczy probówki z krwią do badań do Przyjmującego Zamówienie  w zamkniętych
i opisanych probówkach wraz ze skierowaniem (zleceniem) zawierającym dane zgodne z obowiązującymi przepisami.. 
Tryb zlecania badań:

1. Tryb rutynowy:
 Badania zlecone  do godziny 12.00 są wykonywane w dniu bieżącym.
Badania zlecone  po godzinie 12.00 są wykonywane w następnym dniu roboczym.
2. Badania zlecone w trybie pilnym są wykonywane przez całą dobę  w możliwie najkrótszym czasie7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.                                                                                           
Należy przez to rozumiec calodobowy dostep do badań. Za badania wykonywane w trybie pilnym obowiązuje dodatek w wysokości 50% ceny badania”.

Ogółem wartość




