Załącznik nr A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacje dotyczące wszystkich części zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest :
1) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Pracy
Powiatu Olsztyńskiego oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie poprzez:
a) wykonywanie badań wstępnych , okresowych i kontrolnych przewidzianych w
Kodeksie pracy,
b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w
przepisach wydanych na jego podstawie,
c) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia
występujące w miejscu pracy,
d) współdziałanie z zamawiającym w zakresie rozpoznania i oceny czynników
występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących
mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników między innymi poprzez wykonanie
co najmniej 1 raz wizytacji stanowisk pracy oraz opracowanie wniosków i zaleceń
dla zamawiającego. Miejsca wizytacji
- I część zamówienia: Olsztyn, al. Piłsudskiego 64B; Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1;
Dobre Miasto, Plac 1-go Sierpnia 1,
- II część zamówienia – Biskupiec, ul. Chrobrego 26.
2) Wykonywanie badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu
stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu , szkolenia,
wykonywania prac społecznie użytecznych oraz uczestnictwa w innych formach
aktywizacji zawodowej określonej w ustawie z dnia 20.04.2004 r. O promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 )
2. Niżej wymienione ilości poszczególnych badań mają charakter szacunkowy i nie
stanowią zobowiązania zamawiającego do ich zrealizowania. W umowie zostaną
określone tylko ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje badań. Koszty badań,
które nie zostaną ujęte w umowie , a zachodzi konieczność ich wykonania będą
określane każdorazowo przed przystąpieniem do ich wykonania.
Badania lekarskie będą realizowane wg bieżących potrzeb zamawiającego.
Zamawiający będzie w skierowaniu określał zawód jaki wykonuje lub będzie
wykonywała skierowana osoba. Wykonawca będzie
zobowiązany do
przeprowadzenia tylko niezbędnych badań, zgodnych z obowiązującymi do danego
zawodu przepisami, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań
dodatkowych. Jeżeli osoba kierowana przez zamawiającego na badania posiada
ważne cząstkowe badanie niezbędne do wydania końcowego orzeczenia,
wykonawca winien uwzględnić te badania nie obciążając zamawiającego zbędnymi
kosztami.
W przypadku kierowania na badania pracowników zamawiającego dopuszcza się
określenie przez zamawiającego rodzaju badań jakie powinny być wykonane.
Cena za przeprowadzone badanie lekarskie lub psychologiczne uwzględnia również
wydanie zaświadczenia lub orzeczenia.
3. Wykonawca bierze na siebie ciężar zorganizowania wszystkich wymienionych wyżej
badań, także tych, których nie jest w stanie realizować samodzielnie, w tym celu
powierza wykonanie części badań podwykonawcom.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia badań osoby
skierowanej i wystawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia się osoby skierowanej przez zamawiającego. Rozpoczęcie
wykonywania badań nastąpi nie później niż 3 dni robocze od daty telefonicznego
zgłoszenia przez pracownika zamawiającego
5. Wymagania zamawiającego:
a) świadczenia wykonywane będą w oparciu o:
- Ustawę z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (tj.Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1155),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

b)
c)

d)
e)

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tj.
Dz.U. z 2016 r., poz. 2067),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań
lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców ( Dz.U. z 2017 r., poz. 250 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz
osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy ( Dz.U.z 2014r. , poz.
937),
- Ustawę z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r.,poz. 511 z późn.zm. ).
wykonywanie badań profilaktycznych powinno odbywać się w godzinach 8.00
– 17.00.
badania profilaktyczne będą przeprowadzane przez lekarzy posiadających
(w myśl obowiązujących przepisów) stosowne uprawnienia, kwalifikacje
i specjalizacje.
wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej osób
objętych badaniami profilaktycznymi stosownie do obowiązujących przepisów.
podstawą zarejestrowania osoby na badania lekarskie stanowi wyłącznie
„Skierowanie na badania lekarskie”, wystawione przez Urząd Pracy Powiatu
Olsztyńskiego lub Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, którego wzór stanowi
załącznik do umowy . W trakcie realizacji umowy wzór skierowania na
badania może ulec zmianie bez konieczności wprowadzania aneksu do
umowy. Dopuszcza się stosowanie przez Zamawiającego innych wzorów
skierowania bez konieczności zmiany umowy.

Informacje dotyczące I części zamówienia – badania pracowników Urzędu Pracy
Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz osób bezrobotnych
i poszukujących pracy zarejestrowanych w Olsztynie i Filii UPPO w Dobrym Mieście.
1.

2.

Badania będą wykonywane w placówce / placówkach wskazanych przez Wykonawcę
na terenie miasta Olsztyna. Badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy,
badanie okulistyczne oraz pobieranie krwi i moczu do analizy będą wykonywane w
siedzibie Wykonawcy.
Rodzaje badań oraz szacunkowa ilość osób przewidziana na rok 2019 w Olsztynie

L.p.

Rodzaj badania

Szacunkowa ilość osób

1

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia lekarskiego

130

2

Lekarz specjalista – okulista

110

3

Lekarz specjalista - laryngolog

60

4

Lekarz specjalista - neurolog

60

5

Lekarz specjalista - kardiolog

1

6

Lekarz specjalista - psycholog

1

7

Lekarz specjalista - psychiatra

1

8

Lekarz specjalista - dermatolog

1

9

RTG klatki piersiowej

40

Badanie EKG

1

10

11
12

Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych – osoba
posiadająca książeczkę zdrowia
Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych ( posiew
kału ) wraz wystawieniem książeczki zdrowia

1
1

13

Badanie audiometryczne

35

14

Badanie spirometryczne

1

15

Badanie wibracyjne

1

16

Badanie krwi : morfologia + OB

110

17

Badanie poziomu glukozy we krwi

100

18

Badanie poziomu cholesterolu ( HDL + LDL )

45

19

Badanie ogólne moczu

95

20

Badania psychotechniczne
Badania psychologiczne kierowców – zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 .07.2014 r.
( Dz.U.2014.937)
Badania kierowców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. ( Dz.U.2017.250 )
Pozostałe zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami – Olsztyn. Liczba pracowników – 120 osób
Pozostałe zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami – Dobre Miasto. Liczba pracowników – 8
osób

25

21
22
23
24

95
105
przez czas trwania umowy
przez czas trwania umowy

Za wykonane badania wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury na Urząd Pracy
Powiatu Olsztyńskiego oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie w wysokości właściwej dla
ilości wykonanych badań na każdy urząd. Okres rozliczeniowy za wykonane badania wynosi
1 miesiąc.
Rozliczenie za wykonanie badań nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu faktur do siedziby
zamawiającego. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
zamawiającego.
Faktury wraz z zestawieniem ( załącznik do umowy ) będą sporządzane osobno dla
każdego zadania wskazanego w skierowaniu .
Rozliczenie za pozostałe zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami nastąpi jednorazowo po wykonaniu zadań w terminie do dnia 30 listopada
2019 roku.
Dla zadania określonego w punkcie 23 wykonawca wystawi 2 faktury na Urząd Pracy
Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w proporcjach 1/3 wartości
UPPO i 2/3 wartości MUP.
Faktury należy wystawić na:
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
al. Piłsudskiego 64 B
10-450 Olsztyn
NIP 739-14-23-121
oraz
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
al. Piłsudskiego 64B
10-450 Olsztyn
NIP 739-31-27-639
Dla zadania określonego w punkcie 24 wykonawca wystawi fakturę na Urząd Pracy Powiatu
Olsztyńskiego.

Informacje dotyczące II części zamówienia - badania pracowników Filii Urzędu Pracy
Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu oraz bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w Filii UPPO w Biskupcu.
1. Badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy, badanie okulistyczne oraz
pobieranie krwi i moczu do analizy będą wykonywane w placówce / placówkach
wskazanych przez Wykonawcę na terenie Biskupca . Dopuszcza się wykonywanie
pozostałych badań specjalistycznych poza Biskupcem.
2. Rodzaje badań oraz szacunkowa ilość osób przewidziana na rok 2019 w Biskupcu
L.p.

Rodzaj badania

Szacunkowa ilość osób

1

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia lekarskiego

40

2

Lekarz specjalista – okulista

20

3

Lekarz specjalista - laryngolog

5

4

Lekarz specjalista - neurolog

15

5

Lekarz specjalista - kardiolog

1

6

Lekarz specjalista - psycholog

1

7

Lekarz specjalista - psychiatra

1

8

Lekarz specjalista - dermatolog

1

9

RTG klatki piersiowej

1

Badanie EKG

1

10
11
12

Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych – osoba
posiadająca książeczkę zdrowia
Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych ( posiew
kału ) wraz wystawieniem książeczki zdrowia

1
1

13

Badanie audiometryczne

1

14

Badanie spirometryczne

1

15

Badanie wibracyjne

1

16

Badanie krwi : morfologia + OB

1

17

Badanie poziomu glukozy we krwi

1

18

Badanie poziomu cholesterolu ( HDL + LDL )

1

19

Badanie ogólne moczu

1

20

Badania psychotechniczne
Badania psychologiczne kierowców – zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 .07.2014 r.
( Dz.U.2014.937)
Badania kierowców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. ( Dz.U.2017.250 )
Pozostałe zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami. Liczba pracowników – 16 osób

20

21
22
23

15
15
przez czas trwania umowy

Okres rozliczeniowy za wykonane badania wynosi 1 miesiąc.
Rozliczenie za wykonanie badań nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu faktur do siedziby
zamawiającego. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
zamawiającego.
Faktury wraz z zestawieniem ( załącznik do umowy ) będą sporządzane osobno dla
każdego zadania wskazanego w skierowaniu .

Rozliczenie za pozostałe zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami nastąpi jednorazowo po wykonaniu zadań w terminie do dnia 30 listopada
2018\9 roku.
Faktury należy wystawić na:
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
al. Piłsudskiego 64 B
10-450 Olsztyn
NIP 739-14-23-121

