
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, 

tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08 grudnia 2017 roku
dotyczące świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52, adres strony internetowej www.opsbielany.waw.pl. 
e-mail: przetarg@opsbielany.waw.pl

II. Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest 
w trybie oceny i porównania ofert, na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych i nieurzędniczych (pracownik socjalny, psycholog, konsultant, asystent 
rodziny, terapeuta, opiekun) oraz na stanowiskach robotniczych (kierowca, konserwator). W zależności 
od stanowiska występują: praca przy monitorze ekranowym, kierowanie zespołem, kierowanie 
samochodem osobowym, praca na wysokościach, dorywcze podnoszenie ciężarów do 30 kg, praca w 
terenie z klientem, kontakt z gruźlicą, opcjonalnie kontakt z krwią, kontakt z żywnością. Aktualnie w 
Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest zatrudnionych 120 osób. Z uwagi 
na wykonywanie badań podczas godzin pracy ważna jest lokalizacja placówki wykonującej badania. 
Warunkiem koniecznym jest, aby odległość między przychodnią świadczącą usługi medyczne, a 
siedzibą OPS, obliczana według google maps wynosiła maksymalnie 5 km.

Wykaz stanowisk i zagrożeń

Lp.
Stanowisko/grupa

pracownicza

Liczba pracowników 
szacunkowo 

przewidywana do 
badania

Zakres prac, w których mogą wystąpić 
zagrożenia

1 Kierownik 9
Praca przy monitorze, kierowanie 
zespołem (stres), kontakt z żywnością

2 Pracownik biurowy 15
Praca przy monitorze, praca w terenie, 
kontakt z gruźlicą, opcjonalnie kontakt z 
krwią

3 Kierowca 2

Kierowanie samochodem osobowym 
(wymuszona pozycja, zagrożenia 
wynikające z ruchu na drodze.), praca w 
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4 Konserwator 2
Praca na wysokości, sporadycznie 
dorywczo podnoszenie ciężarów do 30 kg, 
drobne urazy

5
Pracownik socjalny, 

asystent rodziny, 
psycholog

40

Praca w terenie z klientem, kontakt z 
gruźlicą, opcjonalnie kontakt z krwią, 
zagrożenie grypą, zmienne warunki 
klimatyczne, praca przy monitorze do 4 
godz. dziennie

6

Pracownik Ośrodków 

Wsparcia dla Seniorów 
oraz Środowiskowych 
Domów Samopomocy, 

m. in. terapeuci, 
opiekunowie, 

instruktorzy terapii 
zajęciowej

20
Kontakt z żywnością, kontakt z osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi

7 20
Badanie okulistyczne związane z 
refundacją OPS za okulary

8
Wydanie lub 

aktualizacja książeczki 
Sanepid

10 Kontakt z żywnością

IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 
31 grudnia 2018 r.

V. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca wskaże w ofercie koszt brutto badań wskazanych dla poszczególnych stanowisk / grup 
pracowniczych, oferowane ceny obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki 
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

VI. Termin oraz sposób składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: oferty prosimy kierować mailem na adres kadry(5)opsbielanv.waw.pl 
do dnia 20 grudnia 2017 r. do godziny 11:00.

VII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis kryteriów wyboru oferty.
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium wyboru będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone 

Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu i zaproponuje 
najkorzystniejszą cenę.
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2. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że ztożone zostały 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.

X. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia.
Mariola Szulc, tel. 22 56 89 108

XI. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1
U m ow a / .................

zawarta d n ia .............................................. roku w Warszawie, pomiędzy:

............................................ , zwanym dalej Zamawiającym

a

............................................ , zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) na podstawie art. 4 ust 8,

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na rzecz 
pracowników Zamawiającego, polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych:

1) badań wstępnych,
2) badań okresowych,
3) badań kontrolnych

w zakresie zgodnym z wymogami określonymi 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., poz. 1666 z późn. zm.).
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 świadczony będzie na zlecenie Zamawiającego w 
zależności od jego potrzeb.
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie ................................................................
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, 
przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 3
1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy do objęcia usługami określonymi w § 1 zatrudnionych 
pracowników w liczbie 120 osób.
2. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania pracowników o konieczności okazywania 
ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

§ 4
1. Zamawiający zobowiązany jest do wydawania skierowań osobom kierowanym na badania 
profilaktyczne.
2. Wzór druku skierowania stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Skierowanie powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego,
2) dokładne dane osoby kierowanej na badanie (dane identyfikacyjne osoby -  imię, nazwisko, data 
urodzenia, płeć, adres zamieszkania, PESEL),
3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby kierowanej (nazwa, adres, telefon, REGON),
4) w przypadku zatrudnionego pracownika - określenie stanowiska pracy, a w przypadku 
kandydatów do pracy lub pracowników zmieniających stanowisko -  określenie stanowiska, na 
którym osoba ma być zatrudniona,
5) informacje o wystąpieniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów czynników 
szkodliwych.



4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udzielania świadczeń medycznych będących przedmiotem umowy z należytą starannością, z 

poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz przez personel posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju badania,

2) wykonywania badań w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia się na badania pracownika 
ze skierowaniem. W przypadku zlecenia badań dodatkowych i konieczności ich wykonania okres ten 
może wynosić do 5 dni roboczych,

3) wydania osobom skierowanym na badania dokumentów stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia lekarzowi wykonującemu badania profilaktyczne:

1) udziału w pracach komisji bhp na warunkach określonych między stronami odrębną umową,
2) możliwości przeglądu stanowisk pracy,
3) dostępu do dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części dotyczącej ochrony zdrowia.

§ 5
1. Za świadczenie usług, o których mowa w § 1 ustala się wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem nr 1 
do umowy.
2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty .................... zł brutto (słownie:
............................), w tym podatek VAT wg staw ki....................
3. Ceny określone w ust. 1 są niezależne od liczby dodatkowych badań niezbędnych do wydania 
właściwego orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku.
4. Zapłata należności za wykonane badania następować będzie po wykonaniu badań, na podstawie 
faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na 
fakturze.
5. Faktura obejmuje badania wykonane w rozliczeniu miesięcznym.
6. Odbiorcą faktury i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa.
7. Nabywcą jest miasto stołeczne Warszawa, z siedzibą: 00 -  950 Warszawa, PI. Bankowy 3/5, 
NIP: 525-22-48-481.
8. Za dokonanie zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
Wykonawca, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo zlecenia obowiązków wynikających 
z realizacji umowy, osobom trzecim.

§ 7
1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę w wysokości 10 % ceny umowy, o której mowa § 5 ust. 2.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za nienależyte lub niezgodne z 
umową wykonywanie usług w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego przysługującego za dany 
miesiąc, w którym zdarzenie nastąpiło. Kary naliczane są niezależnie dla każdego zdarzenia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie potrącenia w związku z powstaniem 
obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
5. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 
zawartych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w 
zapłacie wynagrodzenia.



1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za porozumieniem stron.
2. W przypadku zmiany ustawy o służbie medycyny pracy i Kodeksu Pracy strony zobowiązują się 
dostosować niniejszą umowę w drodze aneksu do nowych przepisów.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 

nimi na tle niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory te 
poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 
1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze 
zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie, dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko

wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Wykonawca Zamawiający

§ 8

Załączniki:
1. Cennik usług-załącznik 1
2. Wzór druku skierowania -  załącznik 2



(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE 

(wstępne/okresowe/kontrolne *)

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:

Pana/Panią * ........................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko)

nr PESEL * * ............................................................................................................................................................,

zamieszkałego/zamieszkałą * ............................................................................................................................ ,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną* lub podejmującego/podejmującą* pracę na stanowisku lub stanowiskach 
pracy........................................................................................................................................................................

określenie stanowiska/stanowisk* pracy***:

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach 
pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych 
wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych 
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym 
stanowisku/stanowiskach - należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości 
narażenia****:

I. Czynniki fizyczne:
II. Pyły:

III. Czynniki chemiczne:
IV. Czynniki biologiczne:
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych 
wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:

(podpis pracodawcy)



Objaśnienia:

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - seria, numer i nazwa dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy - data urodzenia.

*** Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

**** Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1) wydane na podstawie:
a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczące wykazu 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b) art. 222 (1) § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczące wykazu 
szkodliwych czynników biologicznych,

c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczące badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczące wykazu 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy,

e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1512), dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;

2) załącznika nr 1 do rozporządzenia 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. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
osoba kierowana na badania.


