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Zapytanie ofeńowe

na wykon;łvanie przez okres dwóch lat okresowych badań lekarskich rvynikającychz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stazysiow
Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wroclawiu
(wAD.2601.356.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na
zasadach określonych w ,rRegulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych' których wańośó netto nie pnekracra nyńżonej w złotych kwoty 30
tys. euro" z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiaiącv:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Piłsudskiego 15-17 150_044 Wroclaw
NIP 897-16-70-405
REGON %2791158
WWW: www.piorin.gov.pVwroclaw
e-mail: wi-wroclaw@Fiorin.gov.pl
telefon: 07l/371-84-35
fax: 071/37t-84-32

we Wrocławiu,

2. opis przedmiotu zamówienia:
warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych będą realizowane zgodnie
z Rozporządzeruem Ministra Zdrovna i opieki Społecznej z drua 30 maja 1996 r.,
(Dz. U. 1996, Nr 69, poz. 332 ze zm.), w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz otzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

3. Szczególowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmować, będzie wykonywanie badan lekarskich doplszczających
do wykonywania pracy lub odbywania stażu, pracowników Wojewódzkiego Inspektorafu
ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w zakresie: badania wstępne, okresowe
i kontrolne.
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Badania lekarskie dotyczyć: będą następujących stanowisk pracy (częśĆ pracowników może

mieó dodatkowo w zakresie obowiązków - kierowanie samochodem osobolvym):

o Kierownik komórki organizacyjnej,

o PracownikadministracYjnY,
o Pracownik terenowo - biurowY,

o Pracownik laboratorium,

o Pracownik na stanowisku robotniczym.

3.1. Rodzaj wykonywanych badań:

Badania profilaltyczne (|ekatz medycyny pracy), w zakres których wchodzą badania:

morfologia krwi, oB po 1 godzinie, ogólne moczu' okulistyczne, EKG, cholesterol całkowity,

neurologiczne, psychotechniczne (dla kierowców), glukoza, kreatynina, GOT/AST'

GPT/ALT, bilirubina całkowita, tozmaz mikroskopowy, TSH, laryngologiczne, RTG pfuc'

spirometria, cholinoes terpa, badanie sanitarno-epidemiologiczne.

3.2. Szacunkowa ilość wykonywanych badań:

Loka|izacja obowiązkowa: Miasto Wro cław.

Rodzaj badań: wstępne i okresowe, kontrolne, sanitarno_epidemiologiczne.

Szacunkowa liczba badanych/rok: 80 osób.

Przedstawiony zakres i ilośó badń ma charakter szacunkolvy i został przyjęty do ustalenia

wartości podstawowych świadczeń w celu porównania ofert. Rzeczywista ilośó badań oraz

ich zakres będzie ustalany na podstawie realnego zapotrzebowania oraz dostosowywany

indywidualtie przezlękarza dla danego stanowiska pracy.

3.3. Pozostale wymagania dotyczące wykonywanych badań

a) Badania profilaktyczne będą przeprowadzane przez oferenta na podstawie imiennego

skierowania wystawionego i podpisaneg o ptzez Zanawiającego.

b) Skierowanie musi odpowiadaó wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów

prawa _ $ 4 pkt. 2 Rozpotządzenia Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30

maja 1996 r. ze zm.' i winno byó wystawione zgodnie ze wzorem formularza oferenta

(dołączonym do oferty).

c) Zamałłiający oczekuje rejestracji osobistej w dniu badań pacjenta (warunek

punktowany przy ocenie oferty), dopuszcza się rejestrowanie na badania telefonicznie

lub mailowo (zvłyprzedzeniem - na określony termin).

d) Komplet badan osoby skierowanej, wykonany zostanie w ciągu jednego dnia

i w jednym obiekcie w godzinach od 7:30 do 15:30.

e) Wyniki badań i Zaświadczenielorzeczenie lekarskie st'wierdzające zdolnośó do

wykonywania pracy na określonym stanowisku naleĘ wydać na druku zgodnym z

Załącznhłem nr 2 do RozporządzeniaMzios z drua 30 maja t996 r. ze zm. w ilości

2 egzemplarzy osobie badanej, w dniu pneprowadzanych badań.
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4. Warunki niezbędne do wykonania zamówienia.

4.1. Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego.
Warunek doĘczący potencjafu technicznego zostanie spełniony, jeŻe|i oferent oświadczy,
iŻ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej l placówką, w któĘ
wykonywany będzie przedmiot zamówienia, w której zlokalizowane są:- gabinety lekarskie medycyny pracy
- gabinety specjalistyczne w fym pracownia psychologiczna (pracownia badan
psychotechnicznych) do badan kierowców
- medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące badania materiału biologicznego,
(działającym na zasadach określonych w ustawie z drtta 27 lipca ZOOL r. o diagnostyce
laboratoryjnej tj. Dz.U. z2014 t. poz. 1384, zpóźn. zm.).
Pomieszczenia powinny odpowiadaó wymogom pod względem technicznym i sanitarnym
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdtowia z dnia 26.06.2012 r., w sprawie
szczegółowych wymagan, jakim powinny odpowiadaó pomieszczenia i vządzenia podmiotu
wykonuj ąc ego działa|nośó leczni czą (Dz. IJ . z 20 12 t.' poz. 7 3 9).

4.2' Posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia _ warunek ten zostanie
spełniony, jeŻeli Wykonawca oświadczy, iŻ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

o co najmniej 3 lekarzy medycyny pracy,
o co najmniej 2 okulistów,
o co najmniej 2 neurologów,
o co najmniej 2 laryngologów,
o co najmniej 1 psycholog (wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do

badania kierowców),
O pracownicy/technicy laboratoryjni niezbędni do wykonania wszystkich

obligatoryjnych badan laboratoryjnych.
Ww. osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia, zgodnie z Ustawą o sfużbie medycyny
pracy z dnia 2'I częrwca 1997 t. (tj. Dz. U. 2014 poz. Il84 ze zm) oraz Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dńa 30 maja t996 t. w sprawie ptzeprowadzatia
badan lekarskich pracowników, zakresu profilaĘcznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
otaz orzeczeń lekarskich wydawanych do. celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz. U. 1996 r., Nr 69, poz.332 ze zm.).

4.3. Spelnianie wymogów formalnych.
oferent powinien byó wpisany do Rejestru Podmiotów WykonującychDziałalnośćLeczntczą
prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia20ll r. o działalności leczriczej (tj. Dz.
U. z20l5.poz.618).

5. 'Warunki ubiegania się o udzielenie Zamówienia:
o udzielenie zamówienia może ubiegaó się oferent, który:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełnia wymogi formalne
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wymagane przy tego typu prowadzonej działalności zgodnie z wymaganiami

określonymi w pkt. 3.3. i 4.

ó. Termin skladania ofeń: 02.|2.201-9 r. do godz. 1200

7. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12,202L r.

8. Kryterium wyboru ofeń [P|:
Cena [Pcl - waga70o/o

Rejestracja [Pr|_ osobiście, w dniu zgłoszenia się pracownika na badania -20vo
Społeczny aspekt (zatrudnianie osób niepełnosprawnych) [Ps] - waga10oń
Za najkotzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą łączną wartośó

punktową obliczaną wg wzoru: 
P = Pc ł Pr ł Ps

Pc : (wartośó oferty brutto z najniższą ceną/ wartośó badanej oferty brutto) * 70 _

[wartość puŃtowa w kryterium cenowym zostanie obliczona z dokładnością do 2 miejsc

po przecinku, zaokrąglona wg reguł matemaĘcznych: maksymalna ilośó punktów

do uzyskania-70)
Pr : Rejestracja odbywa się w dniu zgłoszenia się pracownika na badania, osobiście (w

godzinach do tego vqvznaczonych): tak - 20 pkt' nie - 0 pkt.

Ps: stosunek ilości zatrudnionych osób ńepełnosprawnych do ilości ogółem pracujących.

Wskaźnik zostanie obliczony na podstawie danych zawartych w z}oŻonym przez

Wykonawcę sprawozdatiuZ-}i do GUS, w następujący sposób:

[Wartośó pola nr 1Ż (dział 4 Z-06) oznaczającąliczbę osób niepełnosprawnych / WartośÓ

pola nr 02 (dział 4 Z-06) oznaczającą |iczbę osób pracujących, dla których jednostka jest

głównym miejscem pracy] * 10 _ [wartośó punktowa w kryterium społecznym, ob|iczonaz

dokładnością do Ż miejsc po przecinku, zaokrąglanie wg reguł matematycznych,

maksymalna ilośÓ punktów do uzyskania 10]

9. osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: Monika Kobusińska

tel..7Il 37I 84 35 wew. 11, adres ę-mail: kadry-wroc1aw@Fiorin.gov.p1

10. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszazłoĘć oferenci:

a) wypełniony i podpisany (parafowany na kazdej stronie) ptzez oferenta x'ormularz

ofeńowy stanowiący Załącznik nr 1'

b) kopia złożonego do GUs sprawozdania Z-06 z^ 2018 rok o pracujących'

wynagrodzeniach i czasie pracy (z zastrzeżeniem, że dane inne niż identyfikacyjne

podmiotu oraz informacje działu 4 mogą zostać ukryte)'
c) parafowany wzór umowy (Załączniknr 2)'

d) wzór własny skierowania,
e) kopia Zaświadczenia (potwierdzona za zgodnośó z oryginałem) wpisu oferenta do

RejestruPodmiotówWykonującychDziałalnośćLeczniczą,

Woiewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15_17, 50'044 Wrocław

tel'l 7 1 37 7-84-35, fa* 7 1 37 L'8Ą-32
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0 upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania oferĘ w wypadku gdy elementy
oferty są podpisane ptzez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym
(CEIDG/KRS) jako uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Ww. dokumenty naleŻy przesłaó w jednej z dopuszczalnych postaci:
a) w wersji zeskanowanej - na adres e-mail: wi-wroclaw@piorin.eov.pl.
b) w wersji pisemnej - do siedziby Zamawiającego (sekretariat, Pok. nr 2, wysoki

parter budynku przy ul. Piłsudskiego 15_17, 50-044 we Wrocławiu).

11. Inne istotne warunki zamówienia:

a) postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania ptzy udzielaniu zamówień publicznych, których wartośó netto
nie przekracza wyttŻonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro'' z drua
29.12.2017 r. ( do pobrania: .

http://piorin.gov.plldownload/gfi</piorin/pVdefaultstronaopisowa/l t99lŻllheg :zp_do3
Otyseuro_z_2 9 . 12.20 I 7 .p dt)

b) Zamawiający nie dopuszczamożliwości składania ofert wariantowych,
c) Zamawiający przewiduje możliwośó udzielenia zamówięfi uzupełniających

(dodatkowych) w trakcie trwania umowy (wynikających ze zmiany ilości
wykonanych badan), stanowiących nie więcej niŻ 20 7o wartości zamówienia,

d) zlecenie innej ilości badan niż podano w punkcie 3.2niebędzie podstawą roszczeit
oferenta wobec Zamawiającego,

e) płatność za rueczywiste wykonanie badan oraz wydanie zaświadczeń dokonywana
będzie w okresach jednomiesięcznych, na podstawie wystawionego zbiorczego
dokumentu obciążeniowego' przelewem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

0 wzór umowy został określony w Załączriku nr 2.
g) Zgodnie z art. 13 ogólnego rczpotządzenia o ochronie danych osobowych z drua27

kwietnia 2016 r. (Dz. lJrz. uE L ll9 z 04.05.20t6) zwanego dalej RoDo
informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15_17, 50-044 Wrocław;
kontakt z Inspektorem ochrony Danych Panią Anną Maciołek
abi-wroclaw@fiorin.eov.pl, tel. 7 I 37t 84 35 wew. 3 1;
Pani/Pana dane osobowe ptzefrłaruane będą w celu rea|izacji przedmiotowego
postępowania otaz w przypadku wybrania Pani/Pana ofeĘ za najkotzystniejszą
w celu zawarciaumowy - napodstawie Art. 6 ust. I lit. b RODO;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
PanilPana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rcalizacji
zadafi wynikających z zaułattej umowy oruz po zakończentu rrmowy w celu
wypełnienia obowiązku prawrego ciąŻącego na Administratorze, na czas zgodny
z obowiązuj ącymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacj i dokumentów) ;
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posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania (skorzystanie z pravła sprostowania nie moŻe jednak skutkowaó

zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą
postanowień umowy w zakrcsic niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać

integralności protokołu zamówienia publicznego oruz jego załączników), usunięcia
lub o granic zeria przetw arzaria;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzotczego;
PanilPana dane osobowe nie będą przetwatzane w sposób zaltomatyzowany' w tym
również w formie profilowaniaoruznie będą przekazywane do państw trzecich;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych

będzie skutkowaó odrzuceniem oferty ńoŻonej w przedmiotowym postępowaniu lub
odmową zawarciaumowy i realizacji zamówienia.

Dolroa$i w*lrłóozxi lnspokto(
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