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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na świadczenia
zdrowotne z zakresu medycyny pracy.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Czy w formularzu cenowym przewiduje się konsultację laryngologa dla
pracowników wykonujących pracę powyżej 3 metrów? Odpowiedź: tak
przewiduje się konsultację otolaryngologa. W związku z powyższym zmianie
ulega załącznik nr 1 – formularz cenowy oferty
2. Czy przewidujecie Państwo usługę: dobór szkieł okularowych wykonywanych
przez okulistę? Odpowiedź: tak. W związku z powyższym zmianie ulega
załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty

3.

W formularzu oferty nie zawarliście Państwo niektórych badań bardzo ważnych w
medycynie pracy:
1.pracownik biurowy-brak badania OB, rtg klatki piersiowej
2.pracownik na stanowisku kierowniczym -brak -OB, RTG klatki piersiowej, HDL, LDL,
trójglicerydy, cukier,
3.pracownik mający kontakt z czynnikiem szkodliwym-brak- OB, RTG klatki piersiowej
4.pracownik wykonujący pracę na wysokości pow.3 metrów-brak -OB, RTG klatki
piersiowej, laryngolog, neurolog
5.kierowca -brak OB, RTG klatki piersiowej, badanie słuchu, neurolog, cukier,
psychotesty, widzenie zmierzchowe i olśnienie.
Brak spirometrii, konsultacji kardiologa i innych specjalistów ,Echo serca oraz innych
dodatkowych badań, które rzadko wykonywane są na zlecenie lekarza.
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6.brak -dla osób, dla których Państwo refundujecie szkła okularowe badanie lekarza
okulisty-dobór szkieł okularowych, dodatkowe zaświadczenie do refundacji
Badania na licencję pracownika ochrony -są to badania z bronią i tylko uprawnione
zakłady mogą wydawać taka licencję/Szpital Wojskowy w Dęblinie/Proszę o zajęcie stanowiska.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnił niektóre z sugerowanych w zapytaniu badań, co znalazło
odzwierciedlenie w załączniku nr 1 - formularz cenowy oferty.
Zamawiający dopuszcza sytuację zlecenia dodatkowych badań przez lekarza medycyny
pracy niezbędnych do wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań
do wykonywania pracy na danym stanowisku. Do każdego zaświadczenia powinna być
dołączona informacja, jakie badanie zostało zlecone dodatkowo przez lekarza medycyny
pracy. Ceny badań dodatkowych nie mogą być wyższe niż wynikałoby to z cennika
Wykonawcy oraz dodatkowo Wykonawca udzieli rabatu Zamawiającemu od cennika w
wysokości 10%. Cennik badan dodatkowych należy załączyć do oferty przetargowej jako
załącznik nr 1a.
Zamawiający przewidział możliwość zlecania przez Wykonawcę części usług
podwykonawcom (§ 2 ust. 1 umowy) dlatego też badania na licencje dla pracowników
ochrony mogą być podzlecone.

