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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 2: 

ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY  

 
Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) będzie stanowił 
Załącznik nr 1 do Umowy. 
 

I. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy – w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 

II. Zakres zamówienia: 

1. Zakres opieki zdrowotnej w ramach Medycyny pracy obejmuje: 

1) wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zamawiającego w zakresie określonym przez przepisy 
polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu pracy; 

2) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie; 
3) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy. 

2. Badania profilaktyczne prowadzone będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego swoim pracownikom na druku 
udostępnionym przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania każdego z pracowników kierowanych na 
badania profilaktyczne o obowiązku umówienia się na badania za pośrednictwem infolinii udostępnionej przez Wykonawcę. 
Zamawiający będzie zgłaszał pracowników kierowanych na badania profilaktyczne drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na 
adres e-mail Wykonawcy uzgodniony przez Strony po zawarciu umowy. 

3. Orzeczenia lekarskie z przeprowadzonego badania profilaktycznego wydawane będą w dwóch egzemplarzach w formie 
zaświadczeń według wzoru ustalonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  
w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Jeden egzemplarz 
zaświadczenia zostanie przekazany pracownikowi, a drugi za pośrednictwem pracownika pracodawcy. 

4. Z usług medycznych Medycyny Pracy korzystać będą pracownicy Zamawiającego (badania okresowe i kontrolne) i kandydaci do 
pracy (badania wstępne).  

5. Zamawiający gwarantuje, że 100% uprawnionych pracowników będzie korzystało ze świadczeń medycznych w zakresie Medycyny 
Pracy, zgodnie z Kwestionariuszem Oceny Ryzyka Medycyny Pracy, o którym mowa w pkt IV niniejszego OPZ. 

6. Strukturę zatrudnienia pracowników Zamawiającego zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ. 

III. Warunki szczególne: 

1. Zamawiający zastrzega, że maksymalna ryczałtowa stawka miesięcznej opłaty za usługi medyczne z zakresu medycyny 
pracy nie może być wyższa niż 19,00 zł za 1 pracownika. Zasady rozliczeń określone są we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6.2 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie badania z zakresu medycyny pracy dla uprawnionych pracowników Zamawiającego były 
wykonywane w  jednym miejscu (placówce medycznej). 

3. Zamawiający wymaga udostępnienia przez Wykonawcę infolinii dedykowanej do badań medycyny pracy na terenie Grodziska 
Mazowieckiego i całej Polski. 

IV. Placówki medyczne, w których będą realizowane usługi z zakresu medycyny pracy: 
1. Podmioty obsługujące placówki medyczne, o których mowa w ust. 2,  winny być wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.); 
2. Po zawarciu umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz placówek medycznych na terenie całego kraju, w których 

świadczone będą usługi medyczne objęte niniejszym OPZ.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania przez cały okres realizacji zamówienia dostępności placówek medycznych, 

które świadczą usługi medyczne z zakresu medycyny pracy w następujących miastach: 
1) Warszawa – co najmniej 1 placówka położona w centrum miasta (tj. dzielnice Warszawa Śródmieście, Ochota, Wola, 
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Mokotów); 
2) Grodzisk Mazowiecki – min. 1 placówka; 
3) Pruszków – min. 1 placówka; 
4) Łowicz – min. 1 placówka; 
5) Skierniewice – min. 1 placówka; 
6) Żyrardów – min. 1 placówka; 
7) Kutno – min. 1 placówka 

 
V. Kwestionariusz Oceny Ryzyka: 

DANE FIRMY 

Nazwa firmy WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP. Z O.O. 

Adres siedziby głównej UL. STEFANA BATOREGO 23 

Adresy innych lokalizacji (oddziałów)  

NIP 529-16-28-093 

REGON 017194070 

PKD  4931Z 

Opis działalności  49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

ZATRUDNIENIE 

Całkowita liczba zatrudnionych osób  274 

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych lokalizacjach 
(oddziałach) 

Brak oddziałów 

Rotacja/ fluktuacja pracowników liczba pracowników nowozatrudnionych 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 6 
 
plany nowego zatrudnienia na najbliższe 12 miesięcy: 7 
 
liczba pracowników zwolnionych 
 w ciągu ostatnich 12 miesięcy:  10 
 
plany zwolnień na  najbliższe 12 miesięcy:  5 

Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy 

TAK☐ 

NIE ☒ 

MEDYCYNA PRACY 

Aktualny zakład opieki zdrowotnej świadczący profilaktyczną 
opiekę medyczną dla pracowników 

PZU S.A. 

Preferowany zakład opieki zdrowotnej, który ma świadczyć 
profilaktyczną opiekę medyczną dla pracowników 

LIFE MED Grodzisk Mazowiecki 

Ew. Badania dodatkowe wykonywane wraz z badaniami 
medycyny pracy np. Ob., morfologia, etc. 

 

Osoba upoważniona przez Ubezpieczającego do kontaktu 
(właściciel, pracownik BHP, inna osoba posiadająca 
odpowiednie upoważnienia) 

Imię: 
Nazwisko: 
e-mail:  
Tel:  
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

RODZAJE STANOWISK PRACY 
LICZBA OSÓB 

ZATRUDNIONYCH 
OGÓŁEM 

LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH 
NA 12 MIESIĘCY 

PRZED DATĄ 
WYPEŁNIENIA 

KWESTIONARIUSZA 

SZACOWANA LICZBA 
OSÓB KIEROWANYCH 

NA BADANIA W 
OKRESIE 12 MIESIĘCY 

OD DATY 
WYPEŁNIENIA 

KWESTIONARIUSZA 

pracownicy biurowi 59 1 20 

pracownicy fizyczni 215 
(w tym 153 -Kolejowa 

Medycyna Pracy)1 

5 
(w tym 4 – Kolejowa 

Medycyna Pracy) 

15 

stanowiska z wymaganą książeczką 
do celów sanitarno-epidemiologicznych 

   

stanowiska z wymaganym świadectwem 
kwalifikacji dot. kierowców 

   

RAZEM 274 6 35 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU PRACY 

RODZAJ ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY 
LICZBA OSÓB 

ZATRUDNIONYCH 

SZACOWANA LICZBA 
OSÓB 

KIEROWANYCH NA 
BADANIA W OKRESIE 

12 MIESIĘCY  

stanowiska decyzyjne 23 7 

praca z komputerem 55 19 

stanowiska z samochodem służbowym i prywatnym do celów służbowych 16 5 

kierowanie samochodem zawodowo 
  

kierowanie wózkiem widłowym 5 2 

kierowanie maszyną w ruchu 6 4 

inna praca wymagająca pełnej sprawności psychofizycznej 
  

praca zmianowa (nocna)  15 5 

praca na wysokości do 3 metrów 
  

praca na wysokości powyżej 3 metrów 34 9 

stały wysiłek głosowy 
  

hałas o natężeniu powyżej  85 dB 
  

praca w słuchawkach  
  

wibracja miejscowa  
  

wibracja ogólna                                                             
  

mikroklimat gorący 
  

mikroklimat zimny 
  

czynniki chemiczne 1 1 

pyły 43 20 

czynniki biologiczne  
  

dźwiganie ciężarów powyżej normy  
  

promieniowanie RTG 
  

promieniowanie UV 
  

promieniowanie laserowe 
  

monotonia pracy 
  

narażenie życia 
  

badania sanitarno-epidemiologiczne  
  

inne (jakie?) badania środowiskowe na stanowisku pracy 3 3 

 

 
1Przedmiot zamówienia nie obejmuje badań i konsultacji w zakresie Medycyny Kolejowej. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych  

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego Zamawiający zobowiązany jest kierować na badania do wyznaczonych ośrodków medycyny kolejowej, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych  
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 46).  
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VI. Postanowienia końcowe: 
1. Umowa o świadczenie usług z zakresu Medycyny Pracy zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Obowiązki Stron określa załącznik 

nr 6.2 do SIWZ (Wzór umowy). 

2. Wykonawca może wykonywać świadczenia zdrowotne z zakresu Medycyny Pracy samodzielnie lub poprzez osoby lub podmioty 
przez niego wskazane, za których działania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania. W takim przypadku, na mocy 
postanowień umownych Zamawiający upoważnia Wykonawcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji 
lekarskich innym wyspecjalizowanym podmiotom. Koszt zleceń obciąża Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi właściwymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi 
do tej ustawy; 

2) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi 
do tej ustawy); 

3) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

 

 
 


