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Garwolin, 2014-11-27 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nr sprawy KOPSN: 3/2014 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 

W postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO. 

Postępowanie  prowadzone w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29-01-2004 

Prawo zamówień publicznych. 

 
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Garwolinie zwany dalej ZAMAWIAJACYM  

zaprasza Państwa do złożenia oferty, którego przedmiotem jest świadczenie usług 

profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników 

Ośrodka. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy świadczone na rzecz pracowników  

Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie” 

CPV: 8500000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 
TERMIN ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone na czas określony od 2015-01-01 do 2016-12-31 

 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami Ośrodka 

przez wykonywanie przez Zleceniobiorcę badań lekarskich: wstępnych, okresowych 

i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy. 
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Badania okresowe:  108 szt 
 

Personel Liczba 
badań 

Pracownicy ochrony 19 

Lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki, 
sanitariusze 

64 

Personel wyższy/średni (dyrektorzy, 
kierownicy, wychowawcy 
psychologowie, terapeuci) 

12 

Pracownicy administracyjni 13 

 
Badania wstępne: 0-30 szt (średnio: 20) 

Badania kontrolne: 0-30 szt (średnio: 20) 

Wpis do książeczek sanitarno–epidemiologicznych: 63 szt. 

 
Wskazana ilość badań ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość  

w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wynikać 

będzie z bieżących potrzeb Ośrodka.  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 badania profilaktyczne będą wykonywane wyłącznie na podstawie skierowań 

wystawionych przez Zamawiającego,  

 wszystkie badania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego we wzajemnie 

uzgodnionych pisemnie lub telefonicznie terminach, nie później niż w ciągu  

7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania badania, 

 po otrzymaniu skierowania Wykonawca określa na podstawie zakresu 

czynności pracownika zakres badań diagnostycznych niezbędnych do 

prawidłowej oceny stanu zdrowia i wydania zaświadczenia, 

 badania laboratoryjne oraz inne dodatkowe badania pracowników na 

podstawie, których przeprowadzone są badania profilaktyczne będą 

wykonywane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Badania te zostaną 

udostępnione Wykonawcy przed wykonaniem badania profilaktycznego 

i stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, 

 Wykonawca po wykonaniu usługi przekazuje każdorazowo Zamawiającemu 

zaświadczenie o przydatności lub nieprzydatności do pracy. 

 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, faksem 25 6822255, 
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bądź mailem m.pasik@kopsn.pl. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Jedynym kryterium jest najniższa cena brutto  za całość zamówienia.  

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim stawianym przez niego 

wymaganiom i o najniższej cenie.  

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych lub alternatywnych. 

Cena w ofercie jest obowiązująca przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ten zobowiązuje się w powyższym 

terminie do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w ofercie. 

 
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę ( formularz ofertowo-cenowy i wzór umowy) prosimy przesłać pisemnie do dnia 

15.12.2014 do godz. 10.00 na adres: Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla 

Nieletnich  Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin. 

OFERTA NA „BADANIA PROFILAKTYCZNE  Z ZAKRESU MEDYCYNY 

PRACY ŚWIADCZONE NA RZECZ  PRACOWNIKÓW  KRAJOWEGO 

OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ W GARWOLINIE”  

- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 15.12.2014 DO GODZ. 10.00 

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (pomieszczenie Administracji 

Ośrodka). 

Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika.  

W przypadku pełnomocnictwa Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu 

pełnomocnictwa wystawionego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę.  

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU 

W kwestiach merytorycznych: p. Agnieszka Koronka 25 682 22 55 lub 682 11 14. 

W kwestiach proceduralnych p. Marcin Pasik  25 682 22 55 lub 682 11 14. 

 

DOKUMENTACJA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.kopsn.pl 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 
 
 
………………….………………………… 
/ pieczęć firmowa Oferenta/  
 
 

Krajowy Ośrodek Psychiatrii 
Sądowej dla Nieletnich    
Aleja Legionów 11  
08-400 Garwolin 

 
 

 

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY 

„Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy świadczone na rzecz pracowników 

Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie  

 

Dane Wykonawcy: 

 
Nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………… 

Siedziba:…………………………………………………….…………………….…………………… 

Regon: ……………………………………………………………………….………….……………..                           

NIP:………………………………………………………………………………………..……………. 

Telefon: ……………………………………………………………..…......................................                           

Fax:………………………………………………………………….………………………………….. 

 
Przystępując  do  postępowania    o  udzielenie  zamówienia  publicznego   

o  wartości  poniżej  14.000  euro,  którego przedmiotem jest świadczenie usług 

profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników 

Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie oferujemy realizację  

ZAMÓWIENIA: 

 

1. Rodzaj świadczenia 

2. 

Cena 
jednostkowa 

3. 

Liczba 
szacunkowa 

badań 

4. 

Łączna 
kwota 

(pozycja 

2 x poz 

3) 

Badania okresowe: 

- pracownicy ochrony  19  

- lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki, 

sanitariusze 

 64  

- personel wyższy/średni (dyrektorzy, 
kierownicy, wychowawcy, psychologowie, 

terapeuci) 

 12  
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- pracownicy administracyjni  13  

Badania wstępne: 

- pracownicy ochrony  6  

- lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki, 
sanitariusze 

 6  

- personel wyższy (wychowawcy, 

psychologowie, terapeuci) 

 6  

- pracownicy administracyjni  2  

Badania kontrolne: 

- pracownicy ochrony  6  

- lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki, 

sanitariusze 

 6  

- personel wyższy (wychowawcy, 

psychologowie, terapeuci) 

 6  

- pracownicy administracyjni  2  

Wpis do książeczki sanitarno- 

epidemiologicznej 

 63  

 
 
 
Całkowita szacunkowa wartość zamówienia – Suma cen jednostkowych 

wszystkich badań x ilość badań w okresie trwania umowy: 

…………………..………………………………………………………………………….  zł brutto 

Słownie: 

 ……………………………………………………………………………….………………zł brutto 

 
 

1. Oświadczamy,  że  podana  przez  nas  cena  ofertowa  jest  stała,  niezmienna  

oraz  zawiera  w  sobie  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  

zamówienia  określone  w  zaproszeniu  do  złożenia  oferty. 

2.  Oświadczamy, że w  przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej 

ofercie. 

3. Oświadczamy, że świadczone przez nas usługi są zgodne z Ustawą z dnia 27 

czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 

z późn. zm.). 

4. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie uprawnienia, niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Ponadto  jesteśmy  związani  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu  terminu  

na  jej  złożenie,  a  także zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  

oferty  do  zawarcia  umowy  na  warunkach  w  niej  określonych. 
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6. Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia: Okres wykonywania 

zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 r. 

7. Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

8.  Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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UMOWA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH 

ŚWIADCZEŃ 

 
 
zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………. 
zwanego w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 
 

a Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie  

z siedzibą przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez Marka 

Ignaczaka- Dyrektora Ośrodka zwanego dalej Zleceniodawcą. 

 

o następującej treści  

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na wykonanie usług 

i świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zleceniodawcy w okresie od  2015-01-01 

do 2016-12-31. 

 
§ 2 

Przedmiotem zlecenia jest:  

1. Sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami przez wykonywanie 

przez Zleceniobiorcę badań lekarskich: 

a) Badań wstępnych - przeprowadzane w miarę przyjęć do pracy. 

Obejmują badanie lekarskie przez lekarza specjalistę medycyny pracy 

na podstawie badań laboratoryjnych, badanie RTG, okulistę dla 

pracowników pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin na 

dobę. 

b) Badań kontrolnych i okresowych - przeprowadzonych na bieżąco w 

miarę potrzeb obejmują badanie lekarskie przeprowadzane po 

uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą terminu badań w celu 

ustalenia zdolności pracownika do pracy w określonym zawodzie  

i na określonym stanowisku pracy o którym mowa w art. 229 § 1 i § 

2 Kodeksu Pracy i Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. służbie 

medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96, poz.593 ). 

2. Wydawanie oraz aktualizowanie książeczek sanitarno- epidemiologicznych. 
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§ 3 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zadań służby 

medycyny pracy tj posiadający odpowiednie kwalifikacje określone  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996  

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). 

 
§ 4 

Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy zobowiązuje się do: 

1. wskazania  imiennie osoby i określenia rodzaju badania na odpowiednim 

skierowaniu. Skierowanie, o którym mowa, będzie zawierało informacje 

określone w Rozporządzeniu MZiOS określonym w § 3. 

2. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi  wynikami badań  

i pomiarów tych czynników. 

3. udział w zakładowych komisjach BHP oraz z zakresu epidemiologii; 

4. zapewnieniu możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania 

oceny warunków pracy. 

5. udostępnieniu dokumentacji wyników kontroli warunków pracy,  

w części odnoszącej się do ochrony zdrowia. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca po wykonaniu usługi przekazuje każdorazowo Zleceniodawcy 

zaświadczenie o przydatności lub nieprzydatności do pracy, a pracownikowi 

wydaje wyniki badań dodatkowych. W przypadku innych świadczeń 

zdrowotnych przekazuje informację o zakresie  wykonanej usługi. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

wydawania zaświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem  MZiOS określonym w § 3. 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca wykona badania w siedzibie Zleceniodawcy we wzajemnie 

uzgodnionych pisemnie lub telefonicznie terminach. 

2.  Badania profilaktyczne będą wykonywane wyłącznie na podstawie prawidłowo 

wypełnionych skierowań wystawionych przez Zleceniodawcę. Brak skierowania 

lub jego nieprawidłowe wypełnienie spowoduje odmowę wykonania badania. 
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3. Zleceniobiorca po otrzymaniu skierowania określa na podstawie zakresu 

czynności pracownika zakres badań diagnostycznych niezbędnych do 

prawidłowej oceny stanu zdrowia i wydania zaświadczenia, o którym mowa  

w § 5 pkt 1. 

4.  Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres  

o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe,  

a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we 

wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla 

prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania osobie 

przyjmowanej do pracy lub wydania pracownikowi orzeczenia lekarskiego. 

5. Badania laboratoryjne oraz inne dodatkowe badania pracowników na podstawie 

których przeprowadzone są badania profilaktyczne będą wykonywane w miejscu 

wskazanym przez Zleceniodawcę.  

6. Badania wskazane w § 6 pkt 4 zostaną udostępnione Zleceniobiorcy przed 

wykonaniem badania profilaktycznego.  

 

§ 7 
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………………. 

brutto za wykonanie badania (wykaz badań stanowi załącznik nr 1 do umowy). 

2. Za udział w pracach określonych w § 4 pkt3 Zleceniobiorcy będzie przysługiwać 

osobne wynagrodzenie określone zgodnym porozumieniem stron.  

3. Należność wymieniona w pkt 1 płatna będzie po doręczeniu Zleceniodawcy 

orzeczenia lekarskiego oraz numeru rachunku, na podstawie faktury, przelewem 

na konto Zleceniobiorcy, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury  

Zleceniodawcy. 

4. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo 

naliczania odsetek ustawowych. 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 2015-01-01 do 2016-12-31. 

 
§ 10 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

2.  Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie stwierdzenia przez ośrodek medycyny pracy istotnych 

uchybień dotyczących trybu zakresu i jakości udzielanych przez Zleceniobiorcę 

świadczeń będących przedmiotem umowy. 
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§ 11 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie  

w formie pisemnej, w formie aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 27.06.1997r o służbie medycyny pracy i przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy 
 
Przewidywana liczba badań okresowych  
 

Personel Liczba 
badań 

Czynniki szkodliwe lub 
uciążliwe 

Zakres badań 
diagnostycznych  

Pracownicy 
ochrony 

19 Warunki uciążliwe, praca przy 
komputerze powyżej 4 godzin 
Zagrożenie wynikające ze 
stałego dużego dopływu 
informacji i gotowości do 

odpowiedzi 

Wstępne: 
cholesterol, EKG  
Okresowe: (co 2 
lata) cholesterol, 
EKG, RTG klatki 

piersiowej 

Lekarze, 
pielęgniarki,  
sanitariuszki, 
sanitariusze 

64 Czynniki biologiczne, 
zagrożenie wynikające ze 
stałego dużego dopływu 
informacji i gotowości do 
odpowiedzi 
Praca zmianowa 

Wstępne: HbsAg, 
bilirubina, ALT w 
surowicy, EKG, 
cholesterol;  
Okresowe (co 2-4 
lata) , bilirubina, 
ALAT w surowicy, 
cholesterol, EKG, 
RTG klatki 
piersiowej 

Personel 
wyższy/średni 
(dyrektorzy, 
kierownicy, 
wychowawcy 
psychologowie, 
terapeuci) 

12 Zagrożenie wynikające z 
dużego dopływu informacji i  
gotowości do odpowiedzi 

Wstępne: 
cholesterol, EKG  
Okresowe: (co2 
lata) cholesterol 
EKG, RTG klatki 
piersiowej 

Pracownicy 
administracyjni 

13 praca przy komputerze 
powyżej 4 godzin 

Wstępne, okulista 

 
 
 
 


