
Załącznik nr 2.2 
do Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, z zakresu kultury 

oraz zamówień na usługi społeczne w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 

 
Instytut Fizyki Jądrowej 

im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152  
telefon: (12) 662 83 87, faks: (12) 662 84 58 

 
 
Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2019                                            Kraków, 15.04.2019 r. 

                                 
OGŁOSZENIE  

o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii Nauk 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
www.ifj.edu.pl 
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia: 
E-mail: krystyna.adamek@ifj.edu.pl 
Faks: 12 662 8472 

 
II. UZASADNIENIE 

 
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku 
XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 
tys. euro 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz pracowników lub kandydatów 
na pracowników, osób przyjmowanych na staż i doktorantów oraz innych osób 
skierowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie  
z ustawą kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018.917 t.j.  z dnia 
2018.05.16) i ustawą z dnia  27 czerwca 1997  r. o służbie medycyny pracy  
(Dz.U.2018.1155 t.j.  z dnia 2018.06.15). 

2. Zakres usług medycznych obejmuje świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, 
sprawowanie opieki zdrowotnej poprzez: 
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych  

w kodeksie pracy; 
- wykonywanie dodatkowych badań okulistycznych w przypadku pogorszenia 

wzroku; 
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach 

wydanych na jego podstawie; 
- profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na 

warunki pracy; 
- profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników, u których stwierdzono chorobę 

zawodową;  
- skierowanie i wykonanie szczepień ochronnych wskazanych na danym 

stanowisku pracy osób narażonych na działanie czynników szkodliwych; 
- prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami 
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oraz na potrzeby IFJ PAN, rejestru badań obowiązkowych z uwzględnieniem 
specyfiki stanowisk pracy w warunkach szkodliwych; 

- udział w komisjach, w szczególności w komisji ds. BHP; 
- udział w okresowych przeglądach stanowisk pracy. 

3. Wymagania  i informacje dotyczące realizacji zamówienia; 
1) Wszystkie badania w zakresie obowiązkowej medycyny pracy, szczepienia oraz 

badania, łącznie z wydaniem orzeczenia muszą być wykonywane w jednej 
placówce (budynku) Wykonawcy.  

2) Przychodnia Wykonawcy powinna być na terenie miasta Krakowa,  czynna przez 5 
dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), również w godzinach 
popołudniowych. 

3) Lekarze medycyny pracy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do 
kwalifikowania osób na szczepienia ochronne związane z zagrożeniami na danym  
stanowisku pracy.  

4) Lekarze orzecznicy winni posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia, które 
zezwalają na wydanie orzeczenia o zdolności pracownika do wykonywania 
określonej pracy w szkodliwych warunkach środowiskowych, z uwzględnieniem 
narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 

5) Ilości osób wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, 
przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą 
ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen 
jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). 

6) Odpłatność za medycynę pracy będzie dokonywana miesięcznie, wyłącznie na 
podstawie faktycznie wykonanych badań osób skierowanych przez  IFJ PAN, 
zgodnie z cenami przedstawionymi w ofercie. 

7) Wykonawca zapewni możliwość rezerwacji terminów usług: telefonicznie lub 
osobiście przez osobę skierowaną.  

8) Czas oczekiwania na badania z zakresu medycyny pracy nie dłużej niż 3 dni 
robocze od dnia zgłoszenia telefonicznego lub osobistego, a w przypadku osób po 
długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, w terminie 
ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika lub najpóźniej następnego  
dnia.  

9) Wykonanie badań z zakresu medycyny pracy, łącznie z wykonaniem niezbędnych 
badań laboratoryjnych i diagnostycznych, w terminie do 2 dni roboczych.  

10) Dla wszystkich osób zgłaszających się na badania okresowe medycyny pracy 
skierowanych przez IFJ PAN, Zamawiający wymaga obowiązkowego 
przeprowadzenia następujących badań: mocz, morfologia, OB, lipidogram, cukier, 
a dla osób powyżej 40 roku życia dodatkowo EKG. 

11) Wykonawca będzie realizował badania na podstawie skierowania wystawionego 
przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierało co najmniej: dokładne dane 
osoby kierowanej na badanie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres 
zamieszkania); dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem 
(nazwa, adres, NIP, REGON); rodzaj badania; stanowisko pracy; rodzaj 
szkodliwości i uciążliwości na stanowisku pracy. 

12) Wzór skierowania, o którym mowa w pkt 11), będzie sporządzony na druku 
Wykonawcy (z jego logo, nazwą). Treść skierowania Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. 

13) Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany w okresie trwania umowy do 
wyczerpania swoimi zleceniami kwoty wartości umowy. 
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14) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań dodatkowych nieujętych  
w formularzu cenowym. Na dodatkowe usługi nieujęte w formularzu cenowym 
obowiązuje rabat zaproponowany przez Wykonawcę w formularzu oferty – zał. 1 
do ogłoszenia. 

Ofertę należy przygotować wg  Formularza oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
 
Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 112.500,00 PLN 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.  W przypadku wyczerpania 
środków przed upływem 24 miesięcy umowa wygasa z dniem wyczerpania środków.  

2. Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia 
 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta musi zawierać: 
 

1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy 
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – tj. krótki opis placówki medycznej 

Wykonawcy oraz opis systemu realizacji usług medycznych, 
3. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące 

Wykonawcy – sporządzone zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
ogłoszenia 

4. Informacje, o których mowa w pkt. V 
5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
6. Wskazanie osoby do kontaktu (e-mail, telefon) 
7. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty w postaci kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby ze strony 
Wykonawcy: 

 odpis z właściwego rejestru albo dokument CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualny wypisu z odpowiedniego rejestru opieki zdrowotnej dla danego zakładu. 
 dokument aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń 
zdrowotnych; 

 oświadczenie o akceptacji zapisów wzoru umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione  
do reprezentowania wykonawcy. 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami: 
 
1. Cena – 60% 

liczba punktów  = (Cmin/Cbad)60 

gdzie:  

Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej 

Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert. 

 

2. Liczba dni w tygodniu w jakich są wykonywane usługi badań diagnostycznych – 10%  

liczba punktów  = (Dbad/Dmax)10 

gdzie:  

Dbad – łączna liczba dni w tygodniu w jakich są wykonywane usługi podana w ofercie badanej 

Dmax – największa liczba dni w tygodniu w jakich są wykonywane usługi spośród wszystkich 

ofert 

 

3. Średnia liczba godzin wykonywania badań diagnostycznych w dni, w które usługi te są 

świadczone – 10%  

liczba punktów  = (Gbad/Gmax)x10 

gdzie:  

Gbad – średnia liczba godzin wykonywania badań diagnostycznych w dni, w które usługi te są 

świadczone podana w ofercie badanej 

Gmax – najwyższa średnia liczba godzin wykonywania badań diagnostycznych w dni, w które 

usługi te są świadczone spośród wszystkich ofert 

 

4. Liczba godzin pracy lekarza medycyny pracy w tygodniu  -  10% 

liczba punktów  = (Lbad/Lmax) x 10 

gdzie:  

Lbad – liczba godzin w tygodniu, w jakich przyjmuje lekarz medycyny pracy podana w ofercie 

badanej 

        Lmax – najwyższa liczba godzin w tygodniu, w jakich przyjmuje lekarz medycyny pracy spośród 

wszystkich ofert 

 

5. Czas realizacji badania z zakresu medycyny pracy tj. wykonania niezbędnych badań 

diagnostycznych i konsultacji  (ilość dni) – 5% 

liczba punktów  = (Cmin/Cbad) x 5 

gdzie:  

Cbad –liczba dni na realizację badań z zakresu medycyny pracy podana w ofercie badanej 

        Cmin – najmniejsza liczba dni na realizację badań z zakresu medycyny pracy spośród wszystkich 

ofert 

 

6.     Odległość placówki Wykonawcy od siedziby Zamawiającego – 5% 

liczba punktów  = (Omin/Obad) x 5 

gdzie:  

Obad – odległość podana w ofercie badanej 

        Omin – najmniejsza odległość spośród wszystkich ofert 

 
1% = 1 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
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o podane wyżej kryteria oceny ofert.  
 
Zamawiający będzie badał, czy przedstawione oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę należy składać pisemnie na adres Zamawiającego: Instytut Fizyki Jądrowej im.  
Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: krystyna.adamek@ifj.edu.pl w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do 25.04.2019 r. do godz. 11:00 (liczy się 
data wpływu do Zamawiającego) 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania 
Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty. 
 

mailto:krystyna.adamek@ifj.edu.pl

