
ZZ-2380-124/19

Załącznik nr 4 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług medycznych z  zakresu medycyny  pracy  dla policjantów
i pracowników Policji KPP w Wałczu 

 W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia określenie „policjant”  stosuje się
zamiennie z „funkcjonariusz Policji”. Ponadto:

- nazwa “Komenda Powiatowa Policji” używana jest zamiennie ze skrótem “KPP”

 określenie „Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)” stosuje się zamiennie ze skrótem „uPzp”;

Określenie zakresu przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla
policjantów i pracowników Policji  KPP Wałcz,  które  będą  realizowane  na  terenie  miasta
Wałcz.  Wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku bądź istnieniu
przeciwwskazań do służby/pracy na zajmowanym stanowisku, obejmującego wykonanie:
1) badań okresowych policjantów,
2) badań okresowych pracowników Policji,
3) badań kontrolnych policjantów i pracowników Policji,
4) badań wstępnych kandydatów (pracowników Policji) do pracy w Policji,
5) badań kierowców, w tym upoważniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
oraz łodziami motorowymi (stermotorzystów);
6) badań płetwonurków
7) badań okulistycznych i wydanie zaświadczenia przez lekarza profilaktyka dotyczącego
zalecenia stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów
ekranowych:
8) pomocy psychiatrycznej w przypadkach nagłych i wyjątkowych na podstawie skierowania
wydanego przez psychologa KWP w Szczecinie;
9) badania lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz badań laboratoryjnych
na nosicielstwo bakterii. 

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia udziału lekarzy, o których jest mowa w § 3 ust. 1 umowy (uprawnionych
do przeprowadzania badań profilaktycznych) w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy
powołanych przez Zamawiającego co najmniej raz w kwartale,
2) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, w tym zaliczanych do grup ryzyka
i składanie Zamawiającemu w formie pisemnej rocznych informacji do końca grudnia
każdego roku kalendarzowego oraz na 30 dni przed upływem ważności umowy;
3) organizowanie “Białych Sobót”  jako przedsięwzięcia z zakresu profilaktycznych progra
mów –  co najmniej jednego w każdym roku obowiązywania umowy i składanie Zama-
wiającemu, w terminie 14 dni od zakończenia “Białej Soboty”  w formie pisemnej informacji
z ich przebiegu;
4) prowadzenia imiennej elektronicznej  kartoteki funkcjonariuszy  i  pracowników Policji
objętych badaniami  obejmującej następujące dane:
- imię i nazwisko;
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- datę rejestracji (telefonicznie/osobiście),
- datę wyznaczenia badania,
- datę zgłoszenia się Pracownika na badania,
- datę przeprowadzenia badania,
- datę wydania i datę ważności orzeczenia,
5) prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1.3, chronienia jej i udostępniania jej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r.
w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej
prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 37, poz. 328 z późn. zm
6) współdziałania w zakresie i trybie określonym w rozporządzeniu RM z dnia 22 grudnia
2014 roku w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds.
wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1027) z Zachodnio-
pomorską Rejonową Komisją Lekarską w Szczecinie.

2. W przypadku rozwiązania umowy lub upływu terminu jej obowiązywania, Wykonawca w
terminie 21 dni licząc od daty wezwania przez Zamawiającego, zobowiązany jest do
protokolarnego przekazania podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, dokumentacji
medycznej policjantów i pracowników Policji.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie przez lekarzy upraw-
nionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, lekarzy uprawnionych do badania
kierowców oraz lekarzy specjalistów: okulisty, laryngologa, neurologa, ortopedę, kardiologa,
stomatologa, alergologa oraz psychologa klinicznego lub psychiatrę, a także personel
pomocniczy (pielęgniarki) oraz przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań
pracowników na działanie promieniowania jonizującego, przeszkolonego w jednostce
badawczo rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zadania z zakresu służby medycyny pracy,
o których mowa w ust. 1, spełniają wymagania określone odpowiednio w:
1) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 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 2016r., poz. 2067 z późn. zm.) 
2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 roku
w sprawie zadań medycyny pracy, których wykonanie przez pielęgniarki wymaga posiadania
dodatkowych kwalifikacji, rodzaju I trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów
dokumentów potwierdzających ich posiadanie (Dz. U. Nr 124, poz. 796) – dotyczy personelu
pomocniczego,
3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby
medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, poz. 1223). 

5. Wykonawca oświadcza, że w obiektach, o których mowa powyżej znajdują się:
1) gabinety w liczbie odpowiedniej do liczby oddelegowanych lekarzy, skierowanych do
realizacji zadań wynikających z umowy,
2) gabinet zabiegowy, w którym Wykonawca zapewni co najmniej w godzinach 8.00 – 11.00
pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
3) pracownia RTG (duży obrazek),
4) pracownia EKG.

6. Wykonawca oświadcza, że obiekty, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1,3,4 czynne są w dni
robocze od poniedziałku do piątku, co najmniej 8 godz., w godzinach od 8ºº godz. 16ºº.
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7. Wykonawca zapewnia realizację badań przez jedną osobę wraz z otrzymaniem od lekarza
medycyny pracy Orzeczenia lekarskiego orzekającego zdolność do wykonywania pracy na
danym stanowisku – w ciągu 3 dni dla funkcjonariusza i 2 dni dla pracownika Policji. 

8. Wykonawca nie może powierzyć zamówienia Podwykonawcy w zakresie, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt 3. 

9. Badania lekarskie przeprowadzane będą na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.).

10. Częstotliwość i zakres badania okresowego policjanta – strony ustalają zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 9 stycznia 2017 roku w
sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. z 2017 roku poz.110).

 11. O częstotliwości i zakresie badań okresowych pracowników Policji decyduje lekarz me-
dycyny pracy, zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie prowadzenia badań
profilaktycznych pracowników wskazanych w rozporządzeniu 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. Nr
2067  z późn. zm.). W przypadku osób niepełnosprawnych, lekarz medycyny pracy w
Orzeczeniu lekarskim zaznacza celowość zwiększonej normy czasu pracy. Do Skierowania
na badania dołącza się Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ustawa z 2019r.  poz.
1172 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

12. O częstotliwości badania lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych  na
podstawie wyników laboratoryjnych tj. ważnych badań profilaktycznych i wydania orzeczenia
lekarskiego decyduje lekarz medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o za1239 z późn. zm.).

13. Zakres badań podstawowych o których mowa w pkt. 10  ma charakter bezwzględnie
obowiązujący, badanie  dodatkowe  może  nastąpić  tylko  na  dodatkowe  zlecenie  Zama-
wiającego albo wynikające ze stanu zdrowia badanego lub wynikające z zagrożeń opisanych
w Skierowaniu, o których decyduje lekarz profilaktyk (uzasadnienie  zlecenia dodatkowych
badań na piśmie).
 
14. Badania o których mowa w pkt. 1 ppkt 8 dotyczą wyłącznie osób, którym przełożony w
Skierowaniu zakreślił pracę przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu
pracy ( rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.
U. Nr 148, poz. 973); decyzja nr 41/2018  Komendanta Wojewódzkiego  Policji z dnia 13
marca 2018r. w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 

16. Lekarz przeprowadzający badanie lekarskie w uzasadnionych przypadkach może wyzna-
czyć krótszy termin następnego badania, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej
oceny stanu zdrowia.

17. W przypadku badań ujętych w pkt 1 ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia (dot. badań
kierowców, w tym upoważniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu
lądowym oraz łodziami motorowymi (stermotorzystów), należy stosować przepisy zgodnie z
ustawą - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137  z późn. zm.); ustawą z dnia
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5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 t.j.); ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 t.j.); rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 25).W kalkulacji
kosztów w cenie brutto badania należy ująć także –  wartość/koszty psychotestu zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 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 2019r., poz. 1294).

18. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty cennik usług medycznych nie objętych
niniejszym postępowaniem.

19. Określenie liczby usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego
szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie
realizacji umowy. Faktyczna liczba zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie.


