INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W
PRZEMYŚLE „ORGMASZ”
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu i badań wstępnych osób
przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na
określonym stanowisku pracy.
2. Usługi świadczone mają być od dnia 1 listopada 2017 r. na czas nieokreślony i może być
rozwiązana za 1-miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze Stron po uprzednim
uregulowaniu spraw finansowych.
3. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez
Zamawiającego.
4. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia:
1) Badania podstawowe:
a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia,
b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia,
c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia,
d. badanie okulistyczne,
e. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).
2) Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy, konieczność
wykonania tych badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego pracownika:
a. glukoza (cukier w surowicy krwi),
b. RTG klatki piersiowej z opisem,
c. cholesterol całkowity w surowicy krwi,
d. EKG z opisem,
e. spirometria.
5. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi wstępnym, okresowymi i
kontrolnymi – 20:
1) badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia,
2) badanie okulistyczne,
3) badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).
6. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we
wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8:00 do 16:00. Oferent
świadczy usługi medyczne, na podstawie skierowania na badania, wystawionego przez
Zamawiającego (pracodawcę), zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z 30.05.1996 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 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) oraz z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U.
z 2004 r., nr 125 poz. 1317 z późn. zm.).

8. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia badań kontrolnych oraz wystawienia
zaświadczenia o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia
się pracownika ze skierowaniem.
9. Wykonanie badań wstępnych i okresowych
oraz wystawienie zaświadczenia o
zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku ma się odbyć maksymalnie w ciągu
3 dni roboczych po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej.
10. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań
profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok,
lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich
szkieł korygujących wzrok.
11. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we
wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od 8:00 do 16:00.
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