
 

 
  

Gdańsk, dnia 10.12.2014r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI MEDYCZNE 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: usługi medyczne; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 
z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Przedmiot zamówienia i termin realizacji całości zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 2 lat.  
Przedmiot zamówienia oraz ilości wskazano w załączniku nr 1 do zaproszenia.  
Okres utrzymania cen bez zmian: 2 lata. 
 
Sposób przygotowania oferty 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
Wykonawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne pozycje 
zamówienia.  
Wypełniony formularz cenowy,  należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój nr 13) 
 
Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-06 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 17.12.2014r. do godz. 10:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych parametrów ofert 
z Wykonawcami. 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zostanie przekazany 
wybranemu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania 
warunków umowy. 
 
Załączniki: 
- formularz cenowy (załącznik nr 1) 
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          załącznik nr 1 
 
FORMULARZ CENOWY 
 

L.p. Przedmiot zamówienia W punkcie  
od 1 do 6 
podano 
szacunkową  
liczbę osób  
skierowanych  
przez 
Zamawiającego  
do badania 
w okresie 2 lat 
 

Cena  
brutto  
 

Wartość  
brutto 

1 badania opisane w  punkcie B  315 osób ……… zł 
za osobę 

 

2 badania okulistyczne 262 osoby ……… zł 
za osobę 

 

3 badania laryngologiczne dla nauczycieli 
 

204 osoby 
 

……… zł 
za osobę 

 

4 badania sanitarno-epidemiologiczne 
pozwalające na uzyskanie:  
- orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-
epidemiologicznych  
lub  
- wpisu do książeczki zdrowia dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych  
(w zależności od potrzeb Zamawiającego), 
wykonywane łącznie z badaniami z punktu 1 
powyżej 

235 osób ……… zł 
za osobę 

 

5 badania sanitarno-epidemiologiczne 
pozwalające na uzyskanie:  
- orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-
epidemiologicznych  
lub  
- wpisu do książeczki zdrowia dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych  
(w zależności od potrzeb Zamawiającego), 
wykonywane oddzielnie (bez badań z punktu 1 
powyżej) 

22 osób ……… zł 
za osobę 

 

6 badania psychologiczne osób pracujących na 
wysokościach 

5 osób ……… zł 
za osobę 

 

7 przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy 
przez lekarza profilaktyka, w celu dokonania 
oceny warunków pracy zgodnie z Kodeksem 
pracy, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

w zależności od 
potrzeb 
Zamawiającego 

……… zł 
za osobę 

 

8 udział uprawnionego lekarza w posiedzeniach 
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
Kodeksem pracy, każdorazowo po 
zawiadomieniu na piśmie przez Zamawiającego; 

w zależności od 
potrzeb 
Zamawiającego 

……… zł 
za osobę 

 



 

 
  

9 uczestnictwa lekarza profilaktyka w procesach 
rozpoznawania i ocenie ryzyka zawodowego w 
środowisku pracy, w szczególności przy pracach 
z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (art. 6.1 
pkt 1b ustawy o służbie medycyny pracy); 

w zależności od 
potrzeb 
Zamawiającego 

……… zł 
za osobę 

 

10 wydania opinii lekarskiej w sprawach 
dotyczących opracowywania dokumentacji 
powypadkowych pracowników; 

w zależności od 
potrzeb 
Zamawiającego 

……… zł 
za osobę 

 

11 Wydanie orzeczeń dotyczących urlopu dla 
podratowania zdrowia; 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym: "Nauczyciel akademicki 
zatrudniony w  pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 15 lat w 
uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia 
leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się do pracy " 

57 osób ……… zł 
za osobę 

 

 
lub  
RYCZAŁT ZA CAŁY MIESIĄC: …………… zł 
(za całość przedmiotu zamówienia podanego w tabeli) 
 
lub 
RYCZAŁT ZA KAŻDĄ PRZEBADANĄ OSOBĘ: ……………. zł 
(bez względu na rodzaj badań lub innych zadań wykonywanych przez Wykonawcę określonych w 
tabeli powyżej)   
 
A. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zgodnie z: 
a) ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz.94 z późn. 
zm.), 
b) ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2004r., Nr 125, 
poz. 1317 z późn. zm.), 
c) Rozporządzeniem 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, 
d) ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). 
 
B. 
1. Zakres usług medycznych świadczonych dla pracowników Zamawiającego zgodnie z Kodeksem 
pracy będzie obejmować: 
a) przeprowadzanie badań lekarskich (profilaktycznych) pracowników: 
b) wydawanie orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń, 
c) wydawanie orzeczeń lekarskich (lub wpisu do książeczek zdrowia dla celów sanitarno-
epidemiologicznych) o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, 
przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 
2. Badania laboratoryjne mają obejmować minimum: 
a) badanie krwi w zakresie: morfologia, OB, 
b) badanie ogólne moczu. 
3. Badania diagnostyczne mają obejmować minimum: RTG klatki piersiowe. 
4. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia 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. 
 



 

 
  

 
C. 
Zakres usług medycznych świadczonych przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie obejmować: 
a) przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy przez lekarza profilaktyka, w celu dokonania oceny 
warunków pracy zgodnie z Kodeksem pracy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
b) udział uprawnionego lekarza w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
Kodeksem pracy, każdorazowo po zawiadomieniu na piśmie przez Zamawiającego, 
c) uczestnictwa lekarza profilaktyka w procesach rozpoznawania i ocenie ryzyka zawodowego w 
środowisku pracy, w szczególności przy pracach z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (art. 6.1 pkt 1b 
ustawy o służbie medycyny pracy); 
d) wydania opinii lekarskiej w sprawach dotyczących opracowywania dokumentacji 
powypadkowych pracowników. 
 
D. 
Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne poszerzy jego zakres o wykonanie dodatkowych 
badań, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby 
przyjmowanej do pracy lub pracownika. Kosztami tych badań Wykonawca obciąży Zamawiającego. 
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