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Warszawa, dn. 10.01.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

O naborze Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (dalej również „MLD”) do współpracy w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu pn.  

„Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Dane Realizatora Lider Projektu 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie 

(00-791), ul. Chocimska 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000069210, NIP: 5250008732, REGON: 000288461, zwany dalej również „Realizatorem” 

Osoba do kontaktu z Oferentami 

Kinga Krzyszczuk-Micek, e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl  

I. Niezbędne wymagania dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (MLD) 

Do realizacji badań diagnostycznych w ramach Projektu zapraszamy Medyczne Laboratoria 
Diagnostyczne (MLD), które spełniają łącznie następujące warunki: 

 

1) posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu, tj. na terenie 

jednego z województw: mazowieckiego lub łódzkiego;  
2) posiadają wpis do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie 

z Uchwałą Nr 137/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 maja 2014 r., w 

sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów i spełnia inne nakazane prawem 

wymogi formalno-prawne oraz techniczne dla prowadzenia działalności w zakresie medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej;  
3) posiadają możliwość wykonania badań diagnostycznych w kierunku boreliozy z Lyme: test 

immunoenzymatyczny ELISA, w klasie przeciwciał IgG i IgM, w kierunku boreliozy z Lyme oraz 

Western blot w klasie IgM i/lub w klasie IgG 

4) wyrażają zgodę na przekazywanie wybranych próbek do weryfikacji lub wykonania badań 

dodatkowych w innym laboratorium. 

 

Personel Medycznego Laboratorium Diagnostycznego zobowiązany będzie do: 

1) przyjęcia i zarejestrowania zlecenia wykonania badania testem immunoenzymatycznym ELISA w 

klasie IgM oraz klasie IgG,  

2) przyjęcia i zarejestrowania  zlecenia wykonania badania testem Western blot w klasie IgM lub klasie 

IgG, w przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwie dodatniego testu ELISA; 

3) Udokumentowania, że wszystkie czynności diagnostyczne realizowane są pod nadzorem diagnosty 
laboratoryjnego oraz minimum jednego specjalistę z dziedziny mikrobiologii lekarskiej lub specjalistę 
z analityki medycznej odpowiedzialnego za organizację i nadzór badań realizowanych w ramach  
programu. 

4) zapewnienia wydania wyniku badań (sprawozdania z badań) w okresie do 10 dni roboczych od 
momentu przyjęcia próbki. 
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5)  zapewnia przechowania badanych próbek przez okres nie krótszy niż 30 dni od momentu przyjęcia.  
 
II. Dodatkowe kryteria punktowe dotyczące wyboru MLD   
 
Przy wyborze ofert Realizator będzie kierował się następującymi kryteriami punktowymi: 

1. posiadanie akredytacji PCA z zakresie normy ISO 17025, certyfikowane systemy sterowania 
jakością badań, uczestniczenie w sprawdzianach zewnątrz-laboratoryjnych- wymagane 
złożenie kopii certyfikatu akredytacji PCA – 1 pkt 

2. dysponowanie personelem medycznym niezbędnym do realizacji programu 
profilaktycznego, tj. MLD zatrudnia analityków i diagnostów laboratoryjnych posiadających 
min. 2-letnie doświadczenie w realizacji takich badań (przynajmniej 1 osoba w laboratorium 
wykonującym badania) – potwierdzenie kopia dyplomu, cv – 1 pkt ; 

3. zatrudnianie personelu ze specjalizacją z mikrobiologii (przynajmniej 1 osoba w laboratorium 
wykonującym badania )– wymagane złożenie kopii dyplomu, cv – 1 pkt 

4. lokalizacja laboratorium umożliwiająca szybki transport próbek z terenu powiatów Łódź, 
Skierniewice, Płock, Grójec, Gostynin, Radzymin, Zgierz, Bełchatów, Warszawa – wymagane 
określenie średniej odległości do wymienionych lokalizacji1 pkt. 
 

III. Terminy i warunki realizacji usługi 
 

1. Termin realizacji usługi – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 
2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do 
niniejszego Ogłoszenia. 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

odkleszczowe@pzh.gov.pl w formie plików załączonych do korespondencji bądź poczty tradycyjnej  

lub osobiście w siedzibie Realizatora - ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów.Aby 

złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia. Nabór Medycznych Laboratoriów 

Diagnostycznych (MLD)do realizacji badań diagnostycznych w ramach projektu pn. „Profilaktyka 

chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” ” odbywa się w od 10.01.2022 r. do 

04.02.2022 r. z możliwością przedłużenia.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH - PIB) z siedzibą w ul. 

Chocimska 24, 00-791 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w 

sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@pzh.gov.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku 

mailto:iod@pzh.gov.pl
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z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem). 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania  

np. z uwagi na dochodzenie roszczeń. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. 

4)  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

V. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku  przeprowadzenie postepowania    

o udzielenie zamówienia: 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej       

w postaci aneksu do umowy  zawartej  pomiędzy Realizatorem a  Wykonawcą  pod  rygorem 

nieważności,  co zostało uregulowane we wzorze umowy. 

VI. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie. 

2. Realizator o wynikach naboru powiadomi wszystkie MLD, które złożyły ofertę oraz zamieści 

stosowną informację na swojej stronie internetowej. 

3. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącą załącznik do niniejszego 

ogłoszenia i akceptuje jej zapisy. 

Załączniki do ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik r 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i spełnieniu warunków 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 

Załącznik nr 4 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Załącznik nr 5 Wzór umowy  

Załącznik nr 6 Program pilotażowy profilaktyki chorób 

odkleszczowych  

 


