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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania
profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) na rzecz pracowników zamawiającego oraz
kandydatów do pracy w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym
Instytucie Badawczym w Puławach oraz oddziale w Zduńskiej Woli.
W niniejszym postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Przewidywana ilość wizyt w Puławach w czasie trwania umowy – ok. 430 wizyt; w tym:
280 pracowników mający kontakt w czynnikiem szkodliwym
75 pracowników na stanowiskach administracyjnych
11 pracowników ochrony
20 pracowników wykonujących pracę na wysokości pow. 3 metrów
27 kierowców oraz pracowników kierujących samochodem osobowym w celach
służbowych
17 pracowników na stanowiskach kierowniczych
Przedmiotem zamówienia jest ponadto udział lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę
zdrowotna w pracach komisji BHP powołanej przez Zamawiającego (raz na kwartał).
Czas na jaki zostanie zawarta umowa – 24 miesiące (od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.)
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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Przewidywana ilość wizyt w Zduńskiej Woli w czasie trwania umowy – ok. 35 wizyt; w
tym:
20 pracowników mający kontakt w czynnikiem szkodliwym
6 pracowników na stanowiskach administracyjnych
4 pracowników wykonujących pracę na wysokości pow. 3 metrów
4 kierowców oraz pracowników kierujących samochodem osobowym w celach służbowych
1 pracownik na stanowisku kierowniczym
Czas na jaki zostanie zawarta umowa – 26 miesięcy (od 01.01.2019 r. do 28.02.2021 r.)

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Szczegółowy podział na poszczególne zadania znajduje się w załączniku nr 1.
Miejsce świadczenia usługi – placówki medyczne na terenie Puław (zadanie nr 1),
Zduńskiej Woli (zadanie nr 3), a w przypadku zadania nr 3 dopuszcza się możliwość
świadczenia usługi w placówkach medycznych zlokalizowanych promieniu do 25 km od
Puław.
Czas oczekiwania na wizytę w celu realizacji badań wstępnych okresowych i
kontrolnych – nie dłużej ni 10 dni od dnia rejestracji telefonicznej w placówce
Wykonawcy.
Po przeprowadzonym badaniu lekarz medycyny pracy zobowiązany jest wydać
pracownikowi i pracodawcy orzeczenie lekarskie dla celów określonych w Kodeksie pracy
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
W przypadku pracowników ochrony pracownik powinien otrzymać ponadto orzeczenie
lekarskie i orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 32 pkt. 3/art. 33a ust. 3 w
zw. z art. 26 ust. 3 pkt. 7 Ustawy z dn. 22.08.1997 t. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2142).
Pracownikom prowadzącym samochody w celach służbowych zaświadczenia
psychologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w
sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Ceny badań dodatkowych diagnostycznych, laboratoryjnych oraz ceny dodatkowych wizyt u
lekarzy specjalistów nie wymienionych w formularzu cenowym oferty wynikać będą z
cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu składania oferty i będą one stałe w czasie
trwania umowy. Wydruk z cennika stanowić będzie załącznik do umowy.
Do każdej faktury powinna być dołączona informacja, jakie badanie zostało wykonane wraz
z ceną.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznania chorób
oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, zawartymi w szczególności w:
- Ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018r.,poz.9178),
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- Ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1155),
-Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j.
Dz.U. z 2016r , poz.2067).
- Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142)

Warunki stawiane wykonawcom usługi:
- wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),
- osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
kwalifikacje / uprawnienia zgodnie z ustawa o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz.1155) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w
sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz.2067)
- w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 osoby (psycholog i lekarz medycy pracy )
muszą posiadać upoważnienia do przeprowadzania badań lekarskich/psychologicznych osób
występujących o wydanie pozwolenia na bron lub osób posiadających pozwolenie na broń
wpisanych do właściwego rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Lublinie.
- wykonawca posiada placówkę na terenie Puław, w której będą wykonywane badania będące
przedmiotem zamówienia (w przypadku składania oferty na zadanie nr 1) lub placówkę w
Puławach lub w maksymalnej odległości 25 km od Puław (w przypadku składania oferty na
zadanie 2) lub placówkę w Zduńskiej Woli w przypadku składania oferty na zadanie nr 3..
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena oferty – 100%
Cena najkorzystniejszej oferty
…………………………………… x 100% x 100 pkt. = liczba punktów
Cena oferty badanej

Ofertę zawierającą:
-formularz oferty,
- formularz cenowy,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań stawianych Wykonawcy w treści zapytania,
- przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest
do przedstawienia opłaconej polisy zgodnej z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dn.
22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729).
należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – świadczenia zdrowotne z
zakresu medycyny pracy” w kancelarii PIWet-PIB w Puławach nie później niż do dnia
13.12.2018 r. godz. 12.00.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

− ______________________
−
−

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
** Wyjaśnienie:
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