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Załącznik nr 5 do siwz
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia:
Świadczenie usług medycznych wobec pracowników Poczty Polskiej S.A. (badań profilaktycznych, badań lekarskich
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, badań psychologicznych osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, badań lekarskich w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu
ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz badań
psychologicznych w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu wydania
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, badań psychologicznych do obsługi wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy, badań lekarskich mających na celu
wydanie zaświadczenia o przeciwwskazaniach lub braku przeciwwskazań do zatrudniania osoby niepełnosprawnej
w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, badań lekarskich mających na celu wydanie zaświadczenia o celowości
lub braku celowości stosowania skróconej normy czasu pracy) dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w przychodniach
zlokalizowanych na terenie miejscowości: Sanok, Tarnobrzeg,
CPV:

85121000-3 Usługi medyczne
85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85148000-8 Usługi analizy medycznej

Wykonawca zobowiązuje się na świadczenie usług medycznych wobec pracowników Poczty Polskiej S.A., zgodnie z:
-

przepisami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm),

-

rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067) oraz art. 229 Kodeksu pracy

-

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.) w sprawie badań
lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz badań
psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących
pracę na stanowisku kierowcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U z 2014 r.
poz. 937), badań lekarskich kierowców dot. uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia
06 września 2001 r. o transporcie drogowym(t.j.: Dz. U. 2016 poz. 1907. z późn. zm.);
-

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.) w sprawie badań
lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców tj. badań lekarskich w celu
wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub
przewożącym wartości pieniężne, oraz badań psychologicznych w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia
terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku
kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937); badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia kierowców pojazdów
przewożących wartości pieniężne zgodnie z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U.
2017 r. poz. 978 ze zm.)
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 70 poz.650) w spawie badań
psychologicznych do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, używanych w transporcie wewnętrznym
zakładów pracy (wózki widłowe),

-

-

art. 7 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – t.j.:
Dz. U. z 2016 r. poz.1866 ze zm).w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu wydania
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

-

Art. 15 ust. 3 i Art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)w sprawie badań lekarskich
mających na celu wydanie zaświadczenia o przeciwwskazaniach lub braku przeciwwskazań do zatrudniania osoby
niepełnosprawnej w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych -

-

Art. 15 ust. 2 i Art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.:Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) w sprawie badań lekarskich
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mających na celu wydanie zaświadczenia o celowości lub braku celowości stosowania skróconej normy czasu
pracy
w szczególności przez:
1) przeprowadzanie badań profilaktycznych tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz poszerzonych
przez lekarza przeprowadzającego badania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067.) oraz art. 229 Kodeksu pracy;
2) przeprowadzenie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców oraz badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy,
3) przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu ważności
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz badań
psychologicznych w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
4) przeprowadzanie badań psychologicznych do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy (wózki widłowe),
5) przeprowadzenie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,
6) wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku zgodnie z obowiązującymi
wzorami,
7) monitorowanie stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu identyfikacji ewentualnych chorób
zawodowych, a także przyczyn wypadków przy pracy,
8) inicjowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich
realizacji,
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami o dokumentacji medycznej,
10) przegląd stanowisk pracy podległych zamawiającemu w celu dokonania oceny warunków pracy
i uzupełnienia informacji o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy.
11) udział lekarza medycyny pracy w pracach zakładowych komisji BHP, odbywających się raz na kwartał
Termin realizacji zamówienia określa się na okres 32 miesiące od daty wejścia w życie umowy (z tym że nie
wcześniej niż od dnia 20.07.2018 roku) lub do wyczerpania kwoty, na jaką zawarta jest umowa. W przypadku
niewyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość
wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu wykorzystania wartości jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy
W okresie obowiązywania umów dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia badaniami objętych będzie
około:
Nr części
przedmiotu
zamówienia

Nazwa
miejscowości

Ilość badań
odpowiednie do
stanowiska pracy

Ilość badań
psychologicznych

1

Sanok

891

241

2

Tarnobrzeg

773

194

1664

435

Razem

Badania wykonywane będą na podstawie skierowań wydawanych
przez Zamawiającego
zgodnie z § 4
Rozporządzenia Ministra z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie Pracy (.Dz. U. 2015 r., poz. 457). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wzoru skierowań, po
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uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania skierowań
w postaci skanu.
Wykonawca, po przeprowadzeniu badań, wystawia zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy lub konieczności
przeniesienia do pracy na innym stanowisku, orzeczenie psychologiczne, które wręcza badanemu pracownikowi w
dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia). do rąk własnych w dniu wykonania badań. Zaświadczenia i orzeczenia
powinny zawierać termin następnego badania lekarskiego określony pełną datą tj. dzień, miesiąc i rok.
Wykonawca po przeprowadzeniu przez lekarza specjalistę badań okulistycznych i po stwierdzeniu konieczności
stosowania przez pracownika okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego, dokumentuje
konieczność korekcji wady wzroku zaświadczeniem wydanym przez właściwego lekarza specjalistę lub na orzeczeniu
lekarskim zaznaczyć praca przy monitorze w szkłach korekcyjnych.
Badania wykonywane będą w placówce Wykonawcy, który musi dysponować co najmniej jedną placówką w której
można wykonać badania objęte przedmiotem zamówienia w granicach administracyjnych właściwej miejscowości
wskazanej w powyższej tabeli dla poszczególnych części przedmiotu. Zamawiający dopuszcza (zgodnie z art. 14
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm., dalej: ustawa o
służbie medycyny pracy), aby niektóre badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne mogły zostać wykonane w
placówce Podwykonawcy, jednakże z zastrzeżeniem, że wszystkie badania i konsultacje specjalistyczne konieczne do
wydania zaświadczenia pracownikowi wykonane będą w tej samej miejscowości w której znajduje się placówka
medycyny pracy Wykonawcy przeprowadzająca badania pracownika.
W przypadku nieobecności lekarza medycyny pracy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zastępstwo oraz na bieżąco
informować o tym fakcie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi od poniedziałku do piątku..
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań profilaktycznych oraz wydawania zaświadczenia lekarskiego w
dniu stawienia się pracownika w placówce Wykonawcy na badania z zastrzeżeniem, iż badania muszą być wykonane w
ciągu jednego dnia lub w ciągu trzech dni roboczych w przypadku badań okresowych wymagających innych
dodatkowych badań zleconych przez lekarza, które są niezbędne do wydania zaświadczenia lekarskiego licząc od dnia
okazania skierowania przez pracownika.
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto niezależnie od zakresu badań koniecznych do
wykonania na poszczególnych stanowiskach pracy w całym okresie trwania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa
określających wysokość opłaty za badania, tj. badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (t.j.: z 2017 r. poz. 250 ze
zm.) oraz badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U.
z 2014 r. poz. 937) oraz badań lekarskich w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 250 ze zm.) oraz badań psychologicznych w celu wydania zezwolenia
lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości
pieniężne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku
kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937). – w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen
jednostkowych odpowiednio zgodnie z wysokością określoną zmienianym aktem prawnym.
Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia daty wykonania badań profilaktycznych w dniu zgłoszenia przez
pracownika konieczności wykonania badań. Data przypadać będzie:
a) badania wstępne – najpóźniej na 3 dzień roboczy od dnia zgłoszenia,
b) badania okresowe - najpóźniej na 5 dzień roboczy od dnia zgłoszenia,
c) badania kontrolne - na dzień zgłoszenia / najpóźniej na 2 dzień roboczy od dnia zgłoszenia.
Wykonawca udostępni, w godzinach pracy placówki, możliwość
profilaktycznego przez pracownika w następujący sposób:

zgłaszania potrzeby wykonania badania

a) poprzez rejestrację telefoniczną,
b) rejestracja osobista w placówce Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości dokonania przez Pracownika rejestracji telefonicznej z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i konieczności dokonania rejestracji osobiście w placówce Wykonawcy, badania wykonane będą w dniu
zgłoszenia się Pracownika do placówki.
Wykonawca zobowiązuje się, że badania będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez lekarzy posiadających
specjalizacje wymagane stosownymi przepisami oraz zgodnie z instrukcją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
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Wykonawca ma obowiązek w złożonej przez siebie ofercie wskazać części zamówienia jakie przewiduje powierzyć
podwykonawcom. Niewskazanie w ofercie żadnego podwykonawcy będzie świadczyło o tym, że Wykonawca zrealizuje
umowę samodzielnie. Wykonawca przewidujący powierzenie części zamówienia podwykonawcom bierze całkowitą
odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie przez nich części zamówienia (tak jak za swoje).
Zamawiający zastrzega sobie, że liczba osób do przebadania na poszczególnych stanowiskach może ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby osób do przebadania na określonym
stanowisku w ramach wartości określonej w umowie.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Wykonawca dokonuje wyceny kosztu przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk
pracy(załącznik nr 1). Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania ponieważ
wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest
posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność.
Realizacja usług objętych przedmiotem zamówienia nie wiąże się z wykonywaniem czynności w sposób określony w art.
22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy.
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