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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Propozycja założeń merytorycznych  

do postępowania na wyłonienie dostawcy danych o strukturze pozytywnych wyników 

diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 w wybranych laboratoriach w Polsce 

Zamówienie dotyczy usługi przekazania informacji o wyniku pozytywnym/dodatnim badania RT-PCR 

na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 w materiale klinicznym od ludzi. Zamówienie 

dotyczy wyłącznie rekordów zanonimizowanych. W przypadku więcej niż jednego wystąpienia tej 

samej osoby w bazie danych należy podać najstarszy (pierwszy) wynik dodatni danej osoby.  

Zakres informacji (rekordu) o wyniku dodatnim: 

Informacje wymagane:  

1) data badania, 

2) płeć pacjenta, 

3) wiek pacjenta, 

4) unikatowy anonimowy identyfikator pacjenta pozwalający na wyodrębnienie badań 

wykonanych kilkukrotnie tej samej osobie, 

5) nazwa genów/targetów/ które wykrywał test diagnostyczny (wymagane przynajmniej 2 

geny/targety dla każdego pacjenta) 

6) wartość CT/CQ (liczba cykli amplifikacji po których stwierdzono wystąpienie krzywej wyniku 

amplifikacji RT-PCR) dla każdego z badanych genów/targetów/ które wykrywał test 

diagnostyczny 

Informacje preferowane opcjonalne: 

A.) Stan kliniczny pacjenta wg. kategorii: 

bezobjawowy/ objawy łagodne/ objawy ostre/ wymagający intensywnej opieki medycznej 

lub 

hospitalizowany/ leczony w izolacji domowej/ kwarantannowany/ z badania przesiewowego 

osób bezobjawowych 

B.) Rodzaj placówki kierującej na badanie wg. kategorii: 

szpital/ izolatorium/ państwowa inspekcja sanitarna/ punkt pobrań (drive-thru) /pracodawca 

 

C.) Rodzaj materiału do badania wg. kategorii: 

wymaz z gardła/ wymaz z nosa/ wymaz z nosogardła/ wymaz z gardła i nozdrzy/ plwocina/ 

materiał z dolnych dróg oddechowych /wymaz z odbytu 

Zapotrzebowane dane zostaną wykorzystane do analizy ilościowej jakościowego wyniku dodatniego 

badania RT-PCR na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 (struktura wyniku dodatniego) w 
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odniesieniu do wieku, płci i daty zachorowania pacjenta, z próbą oceny powiązania wyników 

wskazujących na wysoką zwartość wirusa w wydzielinach dróg oddechowych (niska wartość CT) ze 

stanem klinicznym pacjenta. W zależności od wartości CT uzyskane wyniki pozwolą ocenić 

potencjalną zdolność zakażania przez pacjentów identyfikowanych w badaniach diagnostycznych jako 

zakażeni SARS-CoV-2. Zebrane dane po analizie pozwolą oszacować w jakich fazach zakażenia 

(wczesna/późna albo ostra) wykrywana jest większość osób zakażonych SARS-CoV-2 i czy jest to 

skorelowane z wiekiem lub płcią pacjenta oraz jego stanem klinicznym. Wyniki wyżej wymienionych 

analiz mogą pomóc w optymalizacji działań państwowej inspekcji sanitarnej podejmowanych w 

zakresie zapobiegania szerzeniu się zachorowań na COVID-19 w kraju w odniesieniu do dostępnej 

zdolności diagnostycznej laboratoriów COVID-19 w Polsce.  

Ze względu na obserwowaną od 25 lipca 2020r. zwiększoną dobową liczbę nowych przypadków 

zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie oraz zbliżający się początek sezonu grypowego 2020-2021 

wskazane jest możliwie jak najszybsze pozyskanie wymienionych w zamówieniu informacji oraz ich 

analiza, tak by wyniki mogły być wykorzystane do ewentualnej optymalizacji działań 

przeciwepidemicznych w zakresie nadzoru sanitarnego i diagnostyki laboratoryjnej zakażeń SARS-

CoV-2 podczas spodziewanej zwiększonej zapadalności na zakażenia dróg oddechowych jesienią i 

zimą 2020r. 

Preferowany model wyceny usługi to cena za przygotowanie pojedynczego rekordu pacjenta.  

 

 


