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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Załącznik nr 2 do umowy         

A-AZ-22-98/9/20 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie po 500 badań EIA w klasie IgG i IgM kierunku COVID-19 oraz 

utworzenie banku do 3 tysięcy surowic pobranych od uczestników badania realizowanego przez NIZP 

- PZH. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny realizuje, w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia, zadanie pn.: „Przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji 

opisującej sytuację zdrowotną ludności Polski i jej uwarunkowania z uwzględnieniem społecznych 

nierówności w zdrowiu.” W ramach zadania prowadzone jest badanie seroprewalencji COVID-19 

wśród personelu medycznego szpitali z wyłączeniem szpitali dedykowanych leczeniu pacjentów z 

COVID-19 oraz wśród populacji ogólnej (pacjenci izb przyjęć wybranych szpitali). W ramach badania w 

wybranych szpitalach (lista w Załączniku 1), prowadzone będą badania testami kasetkowymi.  Łącznie, 

w każdym szpitalu zostanie zrekrutowane ok. 350-700 osób (150-200 z personelu medycznego oraz 

200-400 spośród pacjentów). Badanie składa się z 2 etapów w odstępie 21 dni dla personelu 

medycznego oraz z 1 etapu dla pacjentów. Czas trwania jednego etapu to 7 –10 dni, które nie muszą 

być zsynchronizowane pomiędzy szpitalami. 

Protokół wyników dotyczący próbek zakwalifikowanych do umieszczenia w banku surowic i/lub do 

badania potwierdzającego zostanie przekazany przez szpital do laboratorium wraz z próbkami. Każdej 

próbce zostanie przypisany indywidualny kod z arkusza kodów dostarczonego przez NIZP-PZH. 

Wymagania dotyczące testów do badań: 

1. Certyfikat CE-IVD. 

2. Możliwość oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i w klasie IgG 

3. Metoda badania EIA (immunoenzymatyczne) 

ORAZ 

4. Udokumentowane w niezależnych badaniach (publikacja naukowa) parametry testu 

a. Dla IgG, pacjenci > 14d od wystąpienia objawów: czułość > 90%, swoistość > 90% 

b. Dla IgM: czułość > 80%, swoistość >80% 

LUB 

Podobne parametry wykazane w wewnętrznej walidacji testu (wymagane załączenie 

podsumowania z badań walidacyjnych zawierające co najmniej liczbę próbek od pacjentów z 

potwierdzonym zakażeniem i od pacjentów zdrowych wraz z wynikami badań w tych próbkach). 

Wymagania dotyczące Realizatora: 

1. Możliwość odbioru próbek ze wskazanych szpitali (Załącznik 1) w ciągu 24h od pobrania 

2. Możliwość dostarczenia wyników dla pacjentów online 

3. Doświadczenie w badaniach serologicznych w kierunku COVID-19 (z wyłączeniem szybkich 

testów) 

Do obowiązków Realizatora będzie należało: 

1. Odbieranie codziennie próbek krwi ze szpitali objętych projektem, po uzgodnieniu z 

koordynatorami badania w szpitalach. Lista szpitali znajduje się w Załączniku 1. 
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2. Przeprowadzenie badań serologicznych w kierunku SARS-CoV-2 testem EIA, w dwóch 

klasach: IgG i IgM 

a. Badania serologiczne EIA zostaną przeprowadzone na wszystkich próbkach, które na 

wcześniejszym etapie miały dodatni wynik testu kasetkowego 

b. Po zakończeniu badań próbek, które miały dodatni wynik testu kasetkowego, 

zostaną przeprowadzone badania serologiczne wybranych próbek z wynikiem 

ujemnym wskazanych przez Zamawiającego (do łącznej liczby 500 badanych próbek). 

3. Utworzenie banku surowic. Wszystkie próbki przesłane do laboratorium zostaną 

zbankowane, w szczególności będą to: 

a. wszystkie próbki pobrane od personelu medycznego (w granicach 2000 – 2100 

próbek). 

b. wszystkie próbki, dla których uzyskano dodatni wynik w badaniu kasetkowym (w 

granicach 200 – 500 próbek)  

c. wybrane próbki od pacjentów, dla których uzyskano wynik ujemny (w granicach 300 

– 400 próbek). 

d. Każda próbka powinna zawierać 1,5-2 ml surowicy - surowicę należy odlać do 

probówek z korkiem z uszczelką i opisać co najmniej indywidualnym kodem pacjenta 

podanym na próbce otrzymanej ze szpitala. 

4. Przygotowanie elektronicznej listy wyników badań serologicznych EIA (zawiera kod 

badanego, datę pobrania krwi, wynik testu kasetkowego, datę wykonania badania EIA, 

wyniki badań EIA) oraz elektronicznej listy próbek znajdujących się w utworzonym banku 

surowic. 

a. Listę wyników badań serologicznych EIA należy przekazać do szpitali oraz do NIZP-

PZH. 

b. Listę próbek znajdujących się w utworzonym banku surowic należy przekazać do 

NIZP-PZH. 

c. Listy przekazywane do NIZP-PZH nie powinny zawierać danych osobowych, ale 

muszą zawierać kod badanego. 

5. Dostarczenie wyników badań do szpitali oraz osób badanych w formie wyników online. 

6. Przekazanie banku surowic do NIZP-PZH 

a. Sposób i tryb przekazania do uzgodnienia z osobą koordynującą projektem z NIZP-

PZH. 

b. Do momentu przekazania, maksymalnie przez okres 4 tygodni, próbki powinny być 

przechowywane w -20 st. C, optymalnie w temperaturze –80 st. C. 

Załącznik nr 1 

Szpitale objęte projektem: 

• Copernicus PL Sp. z o.o. 

• Szpitale Tczewskie S.A. 

• Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) 

• Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 

• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 

• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. 


