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ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 zez m.) powyżej 20 000 zł netto 

zgodnie z Regulaminem przy udzielaniu zamówień publicznych o którym mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy (Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2016r. ) 

na: 

 

„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami 

diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi na rzecz kandydatów do pracy                    

i pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie                                                        

od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.” 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Zamawiający: Powiat Mławski - Starostwo Powiatowe w Mławie 

Adres do korespondencji: Władysława Stanisława Reymonta 6, 06- 500 Mława 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek: 8
00

 - 16
00

 

Tel. 23 654 29 00   Faks 23 26 22 

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Świadczenie usług medycznych w zakresie 

medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi na 

rzecz kandydatów do pracy i pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie                 

od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Specyfikacja głównych wymagań 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych                    

w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług 

medycznych obejmujących badania laboratoryjne, diagnostyczne                 

i konsultacje specjalistyczne niezbędne dla lekarza orzekającego             

w zakresie niezbędnym do wydawania orzeczeń lekarskich, 

polegające na: 

a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, 

okresowych i kontrolnych, 

b) profilaktycznej opiece zdrowotnej niezbędnej z uwagi na 

warunki pracy obejmującej: 

- badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości 

wykonywania dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia 

przez pracownika potrzeby takiego badania poza terminami 

wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, w tym 

kontrolne profilaktyczne badania okulistyczne pracownika                

w przypadku pogorszenia wzroku pracownika,  

- badanie w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej                       

u pracownika, 

                               c)    wydawaniu orzeczeń lekarskich do celów określonych                            

                                      w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych  
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                                      stwierdzających: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  

                                      na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania  

                                      zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, 

d) przeprowadzaniu badań pracowników, którzy w ramach 

wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie 

podlegają ustawie o transporcie drogowym. 

2) Szacunkowa ilość i rodzaj badań pracowników, którzy mają zostać 

objęci przedmiotową usługą przedstawione zostały w formularzu 

ofertowo - cenowym dla poszczególnych badań.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania usług 

stanowiących przedmiot zamówienia na terenie Miasta Mławy. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia                 

z należytą starannością, respektując prawa badanego, zachowując 

zasady etyki zawodowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, określonymi w szczególności w: 

a) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy                                  

(Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.), 

b) Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1184), 

c) 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 wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 2067). 

5) Podstawą udzielenia świadczenia jest imienne skierowanie 

wystawione przez Zamawiającego, zgodne z § 4 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.                      

w sprawie prowadzenia 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). 

6) Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 

określonym stanowisku lub orzeczeniem lekarskim stwierdzającym 

przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku 

pracy.  

7) Dla potrzeby wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym 

stanowisku zamawiający dopuszcza wykonanie innych badań                      

i konsultacji, poza zakresem objętym w formularzu cenowym.  

8) Zamawiający wymaga, by ceny zawarte w formularzu cenowym dla 

poszczególnych zadań były stałe przez cały okres trwania umowy. 

9) Dokumentacja z przeprowadzonych badań osób objętych badaniami, 

będzie prowadzona i przechowywania zgodnie z obowiązującymi               

w tym zakresie przepisami prawa.  

10) Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania z Zamawiającym  

umowy „Powierzenia przetwarzania danych osobowych”.                      

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  
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2. Termin wykonania zamówienia – 01.02.2018r. – 31.12.2019r. 

2.1. Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich okresowych 

dla grupy 84 pracowników (zgodnie z wyszczególnionym                 

w formularzu ofertowo - cenowym rodzajem badań) –                        

w terminie do 04.03.2018r.  

2.2. Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich okresowych 

dla pracowników, którym nie wykonano takich badań                        

w terminie do 08.03.2018r. z powodu przebywania pracownika 

w tym czasie na zwolnieniu lekarskim czy urlopie – odbywać 

będą się w momencie powrotu tego pracownika do pracy. 

2.3. Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, 

okresowych i kontrolnych dla grupy 30 pracowników –                      

w okresie trwania umowy tj. 01.02.2018 – 31.12.2019r. Liczba 

ta jest liczbą szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zmniejszenia lub zwiększenia liczby pracowników 

kierowanych na te badania, gdy wystąpi taka okoliczność,                   

że niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie 

badań dla mniejszej lub większej liczby osób.  

 

3. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

4. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                        

w postępowaniu 

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum 

następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-

ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszych IWUZ) 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania oferty cenowej – oryginał lub kserokopia 

poświadczona przez Wykonawcę.  

 

2. Dokument o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być dostarczony 

przed podpisaniem umowy. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
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IV. Informacja o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną. 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  

z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami  

i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych Pan/Pani Renata Brodacka 

Inspektor w wydziale organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

(tel/faks,e-mail)23 655 29 03/23 655 26 22 

renata.brodacka@powiatmlawski.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy 

Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.8
00

 - 16
00

 

 

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcie ofert 

1. Ofertę cenową należy dostarczyć osobiście bądź wysłać pocztą do 

siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Mławie                        

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 w terminie  26.01.2018r.,                       

do godz. 16
00

 Na kopercie należy wpisać: „Świadczenie usług 

medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami 

diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi na rzecz 

kandydatów do pracy i pracowników Starostwa Powiatowego                     

w Mławie w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.”. Decyduje data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta złożona po 

wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 

29.01.2018r., o godz.  10
00

. w swojej siedzibie (adres jak wyżej). 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik Nr 1 do IWUZ) 

należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia  

oraz stawkę VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do 

dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

CENA – 100%
 

 

mailto:enata.brodacka@powiatmlawski.pl
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IX. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone 

w polskich złotych. 

 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (Załącznik Nr 2 do 

IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający 

będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na 

warunkach określonych w tym projekcie. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom 

środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone 

odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na 

wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania 

obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych poza art. 4 pkt 8. 

 

 

Załączniki do IWUZ 

1. Formularz cenowo-ofertowy. 

2. Projekt umowy. 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 
                                                                            12.01.2018r.        Starosta  

                                                                                                             Włodzimierz. A Wojnarowski 

            ............................................ 

                (data i podpis Starosty) 

 
 


