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Zaproszenie do

udziału

w

postępowaniu

na przeprowadzanie profilaktycznych
innych

świadczeń

badań

Kędzierzyn-Koźle,

10.12.2019 r.

o udzielenie zamówienia
lekarskich oraz wykonywanie

zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle w imieniu której działa Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy
ul. Grzegorza Piramowicza 32 w Kę~zierzynie-Koźlu, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie, w roku 2020, na rzecz
Zamawiającego usług:

l) przeprowadzania profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) badań
lekarskich pracowników Zamawiającego lub osób które Zamawiający zamierza zatrudnić
(łącznie nie więcej niż 250 osób w okresie obowiązywania umoWy) oraz wydawania dla
potrżeb Zamawiającego orzeczeń lekarskich, zaświadczeń i świadectw
do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy,
2) badań psychologicznych strażników miejskich bądź osób ubiegających się o przyjęcie do
pracy 'w charakterze strażnika miejskiego (łącznie nie więcej niż 30 osób w okresie
obowiązywania umowy)
oraz wydawania dla potrzeb Zamawiającego orzeczeń
psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy
w charakterze strażnika miejskiego,
zwanych dalej badaniami.
N a podstawie art. 4 pkt 8 u~tawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j z dnia 27 września 2019 r.), postępowanie będzie prowadzone z wyłączeniem
obowiązku stosowania przepisów ustawy, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą
równowartości 30.000 euro, w trybie określonym w art. 70 1 Kodeksu cywilnego.

Warunki zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia:
Badania winny być przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych w:
ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.20 19.1175 t.j. z dnia 25 .
czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą o sh.iżbie medycyny pracy,
rozporządzeniu Ministra 'Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorta Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Kędzierzyn -Koźle
Miasto

możliwości

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fa x +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz.U.2016.2067 t.j. z dnia 16 grudnia 2016
- r.),
.
art. 24 a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2019.1795 t.j.
z dnia 20 września 2019 ~.), zwanej dalej ustawą o strażach gminnych,
. . :. . rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych
strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2018.903 t.j. z dnia 15 maja 2018 r.),

II. Termin wykonania zamówienia:

l stycznia - 31 grudnia 2020 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu: ,
1. Posiadanie przez Wykonawcę statusu podstawowej jednostki służby medycyny pracy
określonego wart. 2 ust. 2 ustawy o służbie medycyny ,pracy oraz dysponowanie:
1) lekarzami o specjalności wymaganej do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń,
zaświadczeń i świadectw do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
2) psychologiem uprawnionym do wykonywania badań psychologicznych i orzekania o braku
albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika
miejskiego, w myśl art. 24 a ustawy o strażach gminnych.
2. Zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania wszystkich badań, o których mowa w rozdziale
I, w jednym budynku Wykonawcy na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Zapewnienie przez Wykonawcę przyjmowania pracowników Zamawiającego lub osób, które
Zamawiający zamierza zatrudnić w punkcie o którym mowa w ust. 2, w celu wykonania w uzgodnionych z Zamawiającym terminach badań, o których mowa w rozdziale I:
'
1) codziennie, przez minimum 4 godziny, w godzinach 8.00 - 16.00 przez 12 miesięcy w roku '
kalendarzowym, z Wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
2) bez czasu oczekiwania, wynikającego ze świadczenia usług opieki zdrowotnej na 'rzecz
innych osób lub jednostek organizacyjnych.
4. Posiadanie przez Wykonawcę lub zobowiązanie się Wykonawcy do zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych
w związku z wykonywaniem usług objętych zamówieniem.
5. Złożenie oferty na formularzu wg Wzoru stanowiącego ząłącznik do niniejszego zaproszenia.
6. Zapewnienie zgodnie Z art. 14 ust. 2 ustawy o służbie medycyny pracy badań diagnostycznych
i specjalistycznych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy.
7. Dołączenie do oferty uwierzytelnionej przez Wykonawcę kopii właściwego aktu rejestrowego
(odpisu z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ,ewidencji działalności _
gospodarczej) .
I

IV. Kryteria oceny i wyboru 'ofert:
1. Kryterium ceny badań - 100 % wagi:
Lp. N azwa badania
1
lekarza
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez
uprawnionego do 'badań profilaktycznych z wydaniem
zaświadczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań
diagnostycznych)
2
Konsultacja okulistyczna
okulistyczna
z
badaniem
widzenia
3
Konsultacja
zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
4
Konsultacja neurologiczna
5
EKG z opisem
6
Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
7
Badanie
psychologiczne
osób
ubiegających
SIę
o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz
wykonujących pracę na stanowisku kiero~cy
SUMA

Waga
45 %

45 % '
2%
2%
2%
2%
2%

100 %

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane ,z zapewmemem przeprowadzenia wyżej
wymienionych badań.

V. Zakres i wysokość kar umownych oraz odsetek za zwłokę zabezpieczajacych należyte
wykonanie umowy:
1. W przypadku zwłoki w terminie wykonania Umowy lub nienależytego jej wykonania
wokreślonej części w wyznaczonym terminie, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę
karami umownymi w wysokości 1 % wartości niewykonanej w terminie lub nienależycie
wykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki lub cz_asu trwania nienależytego wykonania
umowy,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% wartości podmiotu umowy.
4. Każda ze stron może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających wielkość °kar
umownych.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za przedmiot umowy, Wykonawca może
obciążyć zamawiającego odsetkami za zwłokę, w wysokości określonej ustawowo.
VI. Termin składania ofert - 20 grudnia 2019 r.
VII. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:
1. Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. Urszula Brudnowska -.:. Inspektor ds. pracowniczych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle, tel. 7740-50-333,
3. Artur Niedbalski - Specjalista ds. BHP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, tel. 7740-34-457.
o

VIII. Warunki zamówienia mogą zostać zmienione przed terminem składania ofert.
Informacja o zmianie warunków zamówienia wraz z zawiadomieniem o nowym terminie składania
ofert podlega udostępnieniu w trybie przewidzianym dla zaproszenia do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
IX. Zaproszenie do
podmiotowej stronie
Urzędu Miasta.

udziału

Urzędu

SEKRETA~STA
=--=----= Zbiqn iew Romanowicz

w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega ogłoszeniu na
Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń

