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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania 

rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny 

pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w 2017 roku. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej wynikającej  

z art. 229  Kodeksu Pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje, w szczególności: 

1) wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych, kontrolnych wraz  

z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

(MZiOS) z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,  

z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; 

2) wykonywanie badań pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków 

służbowych, a także pracowników upoważnionych do wykorzystywania samochodu 

prywatnego do celów służbowych; 

3) kontrolne profilaktyczne badanie okulistyczne w przypadku pogorszenia wzroku oraz badania 

w razie stwierdzenia choroby zawodowej pracownika; 

4) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia  i zagrożenia występujące 

w miejscu pracy; 

5) orzecznictwo lekarskie. 

3. Szacunkowa liczba pracowników, którzy skorzystają z medycyny pracy w 2017 roku: 

ok. 36 pracowników. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia  liczby pracowników +/- 20%  

w całym okresie realizacji zamówienia skierowanych na badania w przypadku, gdy wystąpi 

okoliczność, że niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie badań dla mniejszej lub 

większej liczby osób, niż wskazano powyżej.  

4. Badania, o których mowa w ust. 2, wykonawca wykonywać będzie na podstawie skierowania 

wystawianego przez zamawiającego, zawierającego, w szczególności: 

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane; 

2) dokładne dane dotyczące osoby kierowanej na badanie (dane identyfikacyjne osoby objętej 

badaniami profilaktycznymi – imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nr PESEL, adres 

zamieszkania); 

3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem profilaktycznym (nazwa, adres,      

telefon, nr identyfikacyjny REGON, EKD);                                                                   

4) określenie stanowiska pracy, w przypadku pracownika, na którym jest on zatrudniony,      

natomiast w przypadku kandydatów do pracy lub pracowników na inne stanowiska pracy -      

określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. Zamawiający może  

wskazać w kierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej  

potrzebom zakładu; 

5) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla     

zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników        

szkodliwych dla zdrowia, występujących na tych stanowiskach. 
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5. Wzór skierowania, o którym mowa powyżej, będzie sporządzony na druku wykonawcy, który 

wykonawca przekaże zamawiającemu po podpisaniu umowy. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
Zamówienie może być zrealizowane przez wykonawców, którzy:  

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  posiada lub 

współpracuje z placówkami medycznymi, w których świadczona jest usługa z zakresu 

medycyny pracy w miejscowościach: Warszawa, Siedlce, Ostrołęka, Płock, Radom i Ciechanów.  

 

III. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań określonych w rozdziale I na podstawie 

skierowań wydanych, w terminach uzgodnionych z lekarzem, nie później niż w ciągu 4 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia się osoby skierowanej w przypadku badań wstępnych lub 

okresowych oraz w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej w przypadku badań kontrolnych. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – przeprowadzania badań:  

1) Warszawa; 

2) Siedlce; 

3) Ostrołęka; 

4) Płock; 

5) Radom; 

6) Ciechanów. 

4. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz placówek które posiada lub z którymi 

współpracuje, w których świadczona jest usługa z zakresu medycyny pracy w miejscowościach: 

Warszawa, Siedlce, Ostrołęka, Płock, Radom i Ciechanów. 

5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy: 

1. Z wybranym wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę za realizację przedmiotu 

zamówienia, zostanie podpisana stosowna umowa. 

2. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy 

wskazany w fakturze, w terminie 14 dni, od daty dostarczenia zamawiającemu faktury. 

3. Faktura za usługi wykonane w okresie miesiąca kalendarzowego, będzie wystawiana  

w terminie 7 dni po zakończeniu danego miesiąca. 

4. W celu weryfikacji wystawionej faktury, wykonawca dołączy wykaz przebadanych osób wraz  

z wyszczególnieniem przeprowadzonych badań i ich cen. 

5. Poświadczeniem wykonanych badań jest wystawione orzeczenie lekarskie. 

Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania należy przesłać 

na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w terminie do dnia 08.12.2016 roku, godz. 15:30. 
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