
         
  
 
         
 
 
 

                          
 Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, 
okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne) pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie,  zgodnie niżej podanym opisem i według wykazu usług zawartych w załączniku . 
 
I. Przedmiot zamówienia: 

 
 Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z przepisami zawartymi w :   
      - Rozporządzeniu 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. Nr 69, poz. 332, ze zm.), 
      -Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
        ( Dz.U. z 2008 r. nr 234 poz.1570), 
      - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 
         ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. z 2014 r. poz. 949 ), 
      - Rozporządzeniu 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 (Dz. U.  z 2014 r. poz. 937 ). 
     - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzeczenia o potrzebie  
       udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu dla podratowania zdrowia ( Dz. U. z 2014 r. poz. 
        1359) , 
      i obejmuje : 
      1/ wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich - wstępnych, okresowych i kontrolnych,       
      2/ wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach  
           wykonawczych,  
       3/ wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych,  
       4/ udzielania innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych przepisów    
           jest obowiązany pracodawca,  
      5/  zapewnienie  udziału  lekarza  sprawującego  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad   
          pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego.  
Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku,   
od godz.730  do godz. 1500. 
W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych usług 
określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr  .  
 
 
 
 
 
 



 
 
II. Organizacja świadczenia usług medycznych: 
 
1.Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania wystawionego  
    przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Badania wstępne i okresowe wykonywane będą po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu  
    się osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań, termin rozpoczęcia  
    badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przekraczać  3 dni roboczych od 
    dnia zgłoszenia się skierowanej osoby. 
3. Badania wstępne i okresowe wykonywane są w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika  
    Zamawiającego. 
 4.Badania wstępne i okresowe zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego  
     dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia konieczności   
    wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego,  
     niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub  
     pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych. 
5.Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od  
    poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,  
    oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów. 
6.W zawodach wymagających dodatkowych specjalistycznych badań osób kierowanych , 
    Zamawiający uznaje za konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań zgodnie z 
    obowiązującymi przepisami. 
7. Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia 
    stwierdzającego:  
    1/ brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub 
    2/ przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 
8. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o planowanym posiedzeniu komisji  
    bezpieczeństwa i higieny pracy najpóźniej na 7 dni przed tym posiedzeniem. 
9.Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT do której     
    dołączony będzie imienny wykaz osób, na rzecz których badania zostały wykonane.  
    Wykaz będzie każdorazowo weryfikowany przez pracownika Zamawiającego w  ciągu 
   7  dni od dnia otrzymania faktury.   
10. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 
11.Szacunkowa ilość badań lekarskich do wykonania na rzecz pracowników i osób przyjmowanych do 
pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w okresie od 15.04.2018r. do 15.04.2019r.: 

 badania lekarskie wstępne 45 osób 

 badania lekarskie okresowe 500 osób w tym 
                   -300 nauczyciele akademiccy 
                   -200 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 badania kontrolne 50 osób 

 badania sanitarno-epidemiologiczne 45 osób 

 badania lekarskie i wydanie orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi 
akademickiemu urlopu  dla poratowania zdrowia 8 osób 

 kierowanie pojazdem kat. B w celach służbowych 90 osób. 
 
 
 
 
 



 


