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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 393172-2013 z dnia 2013-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgorzelec
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta
Zgorzelec, polegających na: a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych wraz z wydaniem
orzeczenia o zdolności...
Termin składania ofert: 2013-10-07

Zgorzelec: Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta
Zgorzelec
Numer ogłoszenia: 429650 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 393172 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel.
0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta
Zgorzelec.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu
medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec, polegających na: a) wykonywaniu
profilaktycznych badań lekarskich wstępnych wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym
zawodzie i na określonym stanowisku pracy, b) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich okresowych wraz
z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy, c)
wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich kontrolnych wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w
określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy, d) wykonywaniu specjalistycznych badań konsultacyjnych
okulistycznych. 2. Badania, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ przeprowadzone będą dla dwóch grup
pracowniczych, tj.: a) dla grupy pracowników na stanowiskach kierowniczych: - badanie lekarskie lekarza
medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym
stanowisku pracy, - badanie laboratoryjne - cholesterol całkowity, - badanie elektrokardiograficzne - EKG
spoczynkowe z opisem, - konsultacja okulistyczna, b) dla grupy pozostałych pracowników: - badanie lekarskie
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lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na
określonym stanowisku pracy, - konsultacja okulistyczna. 3. Usługi dot. medycyny pracy należy wykonywać
zgodnie z zakresem określonym: a) w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r.
Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), b) w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z
2004r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), c) w Ustawie z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
z 2013r. Dz. U. poz. 217), d) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69,
poz. 332 ze zm.). 4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie miasta Zgorzelec w
miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 5. Zamawiający wymaga, aby badania lekarskie, o których mowa w pkt 3
ppkt 1 SIWZ wykonywane były od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 6. Badania wstępne i
okresowe wykonywane będą po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu
i godziny rozpoczęcia badań. Zaproponowany przez Wykonawcę termin rozpoczęcia badań nie może przekraczać
okresu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby, a w przypadku osób po długotrwałej
nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim badania należy przeprowadzić w terminie ostatniego dnia
zwolnienia lekarskiego pracownika lub najpóźniej następnego dnia. 7. Podstawą do wykonywania badań
wstępnych, okresowych i kontrolnych będzie imienne skierowanie wydane przez Zamawiającego, zawierające w
szczególności: a) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, b) dane dot. osoby
kierowanej na badanie, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, c) określenie stanowiska pracy, na którym jest lub
będzie zatrudniona kierowana osoba, d) informację o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych
lub uciążliwych dla zdrowia, jak również pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wzór
skierowania stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ jako jej integralna część. 8. Odbioru zaświadczenia zawierającego
orzeczenie lekarskie, wystawionego na podstawie wykonanych badań, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 SIWZ,
dokonuje każdorazowo osoba skierowana na badanie. 9. Zamawiający przewiduje, iż w 2014r. profilaktycznym
badaniom lekarskim wstępnym poddanych zostanie 2 osoby, profilaktycznym badaniom lekarskim okresowym - 26
osób (w tym 7 osób na stanowiskach kierowniczych), profilaktycznym badaniom lekarskim kontrolnym - 5 osób,
specjalistycznym badaniom konsultacyjnym okulistycznym - 33 osoby. 10. Podane w pkt. 3 ppkt 9 SIWZ ilości są
danymi szacunkowymi i nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług medycznych w ww.
ilości osób. 11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość osób przebadanych, według cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - Formularz Nr 1 do SIWZ.
Przystąpienie do badań innej niż wskazana w pkt. 3 ppkt 9 SIWZ ilości osób nie może być podstawą do
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług
objętych przedmiotem zamówienia. Powierzenie tych usług osobie trzeciej może nastąpić tylko z uzasadnionych
przyczyn i za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba trzecia, będąca zastępcą Wykonawcy, musi spełniać
wymagania określone w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska
11-12, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5415,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3792,00
Oferta z najniższą ceną: 3792,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3792,00
Waluta: PLN.
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