ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93-465 Łódź , ul. Dubois 118
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : SZ/U/BU/134/15

Roboty budowlane

•

Dostawy

•

Usługi

X

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Badania profilaktyczne pracowników WFOŚiGW w Łodzi

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
pracowników WFOŚiGW w Łodzi w okresie 24 miesięcy , obejmujących badania laboratoryjne i
diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich oraz konsultacje
specjalistyczne, polegające na:
1) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych,
2) przeprowadzaniu badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami
silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym,
3) 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 badanie okulistyczne
pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika,
4) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach
wykonawczych, stwierdzających: brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku pracy, lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
2. Istotne postanowienia przyszłej umowy, warunki realizacji , obowiązki stron, zasady odbioru,
zasady płatności.
1) Z wykonawcą zostanie zawarta umowa szczegółowo opisująca warunki wykonywania usługi.
Załącznikiem do umowy będzie Cennik Usług Medycznych – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2) Zakres badań będących przedmiotem zamówienia:
a) badania wstępne i okresowe pracowników niekierujących pojazdami w ramach obowiązków
służbowych – konsultacja lekarza medycyny pracy, wraz z wydaniem orzeczenia, badanie
okulistyczne oraz laboratoryjne: morfologia z rozmazem, OB., badanie ogólne moczu, cukier we
krwi, cholesterol + lipidogram, RTG klatki piersiowej, EKG-spoczynkowe z opisem,
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b) badania wstępne i okresowe pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków
służbowych – konsultacja lekarza medycyny pracy, wraz z wydaniem orzeczenia, badanie
okulistyczne oraz laboratoryjne: morfologia z rozmazem, OB., badanie ogólne moczu, cukier we
krwi, cholesterol + lipidogram, RTG klatki piersiowej, EKG-spoczynkowe z opisem oraz inne
niezbędne konsultacje specjalistyczne,
c)

badania pracowników posiadających prawo jazdy kategorii B oraz aktualne badania na
stanowisku pracy a rozszerzające badania w celu stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w ramach obowiązków służbowych –
konsultacja lekarza medycyny pracy, konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze w
zakresie niezbędnym do wydania stosownego zaświadczenia,

d) badania kontrolne pracowników wracających do pracy po długotrwałej absencji chorobowejkonsultacja lekarza medycyny pracy, wraz z wydaniem orzeczenia,
e) kontrolne profilaktyczne badanie okulistyczne pracowników w sytuacji zgłoszenia przez
pracownika potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań
okresowych w przypadku pogorszenia wzroku pracownika – badanie okulistyczne i konsultacja
lekarza medycyny pracy, wraz z wydaniem orzeczenia.
3) Badania profilaktyczne opisane w pkt 2.2, wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy Wykonawca świadczy usługi opisane w pkt.2.2 w więcej niż jednej lokalizacji,
Wykonawca zagwarantuje realizację zamówienia w całym zakresie przeprowadzanych badań i
konsultacji lekarskich dla danego pracownika w jednej lokalizacji.
5) W przypadku, gdy Wykonawca świadczy usługi w więcej niż jednej lokalizacji, to co najmniej jedna
lokalizacja, w której wykonywana będzie realizacja zamówienia w całym zakresie przeprowadzanych
badań i konsultacji lekarskich opisanych w pkt 2.2, musi być położona w Łodzi, w maksymalnej
odległości do 6 km (liczonej w linii prostej) od siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Łodzi przy
ul. Dubois 118.
6) Badania profilaktyczne wykonywane będą w oparciu o posiadany przez Wykonawcę sprzęt i
aparaturę medyczną oraz przez lekarzy posiadających stosowne uprawnienia, kwalifikacje i
specjalizacje.
7) Wykonawca zagwarantuje udzielenie świadczeń (badania wraz z wydaniem orzeczenia):
 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
 w ciągu jednego dnia roboczego, chyba że dłuższy termin jest spowodowany specyfiką
wykonywanych badań,
 po uzgodnieniu terminu i godziny wizyty profilaktycznej pracownika.
8) W przypadku pracowników wracających do pracy po długotrwałej absencji chorobowej termin
wizyty musi nastąpić następnego dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby
wykonania takiego badania.
9) Podstawą wykonania świadczeń będzie pisemne skierowanie Zamawiającego zawierające m.in.
dane osobowe pracownika, opis zagrożeń na stanowisku pracy, rodzaj badania.
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10) Zamawiający nie ponosi kosztów badań osób przyjętych na badania przez Wykonawcę bez
skierowania wydanego przez Zamawiającego.
11) Wykonawca gwarantuje niezmienność cen zawartych w Cenniku Usług Medycznych przez cały
okres trwania Umowy.
12) Wynagrodzenie za świadczenie ww. usług będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę, na podstawie faktury wystawionej za miesiąc kalendarzowy
z załączonym wykazem przebadanych pracowników Zamawiającego oraz wykonanych każdemu
pracownikowi badań, płatność w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury i w/w wykazu
do siedziby Zamawiającego.
13) Przewidywane kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron,
z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 3 tys.
złotych brutto,
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z
obowiązków Wykonawcy określonych w
rozdz. 2 ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 złotych brutto
za każdy przypadek.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ

4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
- w zakresie proceduralnym - Tomasz Kruszewski, tel. 42 207 14 81
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Marzena Ciechulska lub Ryszard Przybył ,
tel. 42 663 41 85 lub 42 663 41 86

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
24 miesiące od daty podpisania umowy

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1) Formularz oferty
2) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
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8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
 w formie pisemnej na adres :
X w formie elektronicznej na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl*
 w innej formie : …………………………………….
w terminie do dnia

25- 01–2016r. do godz. 10 : 00

* Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie

zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.

9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
X zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 zostanie przesłane w inny sposób : ……………………………

10.INFORMACJE DODATKOWE
I. OFERTA
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
2. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim.
7. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
uprawnione.
9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą ofertę.
10. Zastrzega się prawo żądania od Wykonawcy złożenia dodatkowych informacji/dokumentów/
uzupełnień w zakresie złożonej oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
13.Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
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II.

KRYTERIA OCENY OFERT :
Lp.
1.

Kryterium
Cena

Ranga
100%

1. Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą cenę
otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom spełniającym wszystkie wymagania
merytoryczne i formalne zostaną przyznane punkty wg następującej formuły:
C = cena brutto najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert x 100
cena brutto oferty badanej
Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Podane w formularzu oferty ilości poszczególnych badań są szacunkowe. Wyliczona cena oferty
służy do wyboru Wykonawcy. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy, przy czym wynagrodzenie to nie będzie mogło
przekroczyć kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (kwota ta
zostanie wpisana na etapie zawarcia umowy). W przypadku osiągnięcia tej kwoty przed upływem
terminu obowiązywania umowy – umowa ulegnie rozwiązaniu (Wykonawca z tego tytułu nie
będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego).
III. ZMIANA OGŁOSZENIA :
1. Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2. Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
W załączeniu : Formularz oferty
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