Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin

Konin, dn. 17 stycznia 2019 r.

SG.153-1/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych
na rzecz Sądu Okręgowego w Koninie

1. OPIS PR ZED M IO TU ZAM Ó W IENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań
profilaktycznych na rzecz Sądu Okręgowego w Koninie.
1.2 Kod CPV:
85121000-3 0 Usługi medyczne
1.3 Zakres badań lekarskich i profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Sądu Okręgowego
w Koninie obejmować będzie:
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie
pracy i wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia
30 maja 1996 r. (Dz. U. 2016 poz. 2067 t.j.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia pracownika i zagrożenia
występujące w miejscu pracy.
1.4 Badania profilaktyczne będą dotyczyć w szczególności badań:
- okulistycznych (w tym komputerowe badanie wzroku),
- diagnostycznych (EKG, RTG klatki piersiowej),
- laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, OB, mocz, cukier, cholesterol z frakcjami).
Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe
specjalistyczne badania, konsultacje oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy
termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi,
że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub
pracownika. Badania te zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy
dołączonym do faktury VAT.
1.5 Organizacja świadczenia usług lekarskich:
- badania wstępne, okresowe, kontrolne, Wykonawca przeprowadzi na podstawie skierowania,
- na skierowaniu Zamawiający wypisze czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia
występujące na danym stanowisku,
- rejestracja pracowników do lekarza medycyny pracy odbywać się będzie w godzinach pracy
gabinetu. Rejestracji na konkretną godzinę można będzie dokonać osobiście, telefonicznie,
a także za pośrednictwem innej osoby,
- wyniki badań laboratoryjnych powinny być gotowe do odbioru w dniu pobrania materiału.
1.6 Badania pracowników Zamawiającego dla pięciu i więcej osób odbywać się będą w gabinecie
lekarskim w siedzibie Sądu Okręgowego w Koninie, a w przypadkach indywidualnych
w siedzibie Wykonawcy poza obowiązującą w przychodni kolejnością.
2. TERM IN W Y K O N A N IA ZAM Ó W IENIA
Termin wykonania zamówienia od 1 lutego 2019r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
3. W A RU N K I U DZIA ŁU W PO STĘPOW ANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

4.

OPIS SPOSO BU PR ZY G O TO W AN IA OFERT
4.1 Oferta musi być czytelna.
4.2 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4.3 Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 (formularz ofertowy).

5. OPIS K RYTERIUM , KTÓ RYM ZA M A W IA JĄ CY BĘDZIE SIĘ KIEROW AŁ
PRZY W YBO RZE OFERTY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejsze ceny za wykonanie usług
wchodzących w zakres badań profilaktycznych.
6. M IEJSCE ORAZ TERM IN SKŁADANIA OFERT
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Sąd Okręgowy w Koninie,
ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, Sekcja Gospodarcza - pok. 220, w terminie do dnia 23 stycznia
2019 roku, do godziny 14:00 (liczy się data wpływu).
7.

INFORM ACJE O FO RM A LN O ŚC IA C H , JAKIE PO W IN N Y ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO W YBORZE O FERTY W CELU ZAW ARCIA UM OW Y
W SPRAW IE ZA M Ó W IEN IA PUBLICZNEG O
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w załączniku
nr 2 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.
8.
OSOBAM I UPO W AŻNIO NYM I DO K O NTAK TÓ W Z W Y K O N A W CA M I SĄ:
Katarzyna Głowacka teł. 63-242-30-22 wew. 155, mail: sg@konin.so.gov.pl

DYREKTOR

