
NIP: 525-00-08-577
REGON: 0000 42613
KRS 0000021982
Bank PEKAo SA oddział
w Warszawie
84 1240 6074 1111 0000
4989 1458

sYsTEM ZARąDZANlA
JAK0sclĄ

ISO 9001 :2015
AQAP 2110:2016

. Prace badawczGrozwojowe i wdroż+
niowe, usługi badawcze, ekspertyŻy
i produkcja na potrŻeby bezpieczeństwa
chemicznąo' bezpieczeństwa i obro-
nności kraju oraz pzemysłu W Zakresie:
środkóWochrony roślin, produktów bio-
bó.iczych, preparatÓw weterynaryjnych,
materiałÓw wybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i raportóW dla Śr. ochrony roślin i subst'
czynnych.

PL-J-7531712017
. Wytwarzanie analitycznych wzorcÓw

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA
LABORATORYJNA

7)V
IG''i :"".=;łL: J l E H E M l Ez N Yc H

. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

o Badania WłaŚciwości fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania Zacho-

wania się badanej substancji W Wodzie,
glebie i powiefzu, bioakumulacja, bada-
nia skutecznoŚci działania produktÓW

biobójczych.
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w obszarach badań:
. MateriałÓW Wybuchowych, pirotechni-

cznych i środków stŻałowych'

. Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatów chemicznych oraz ochrony
pzed elektrycznoŚcią statyczną'
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zAPRoszENlE Do zŁoŻENlA oFERTY W PosTĘPoWANlU

o Wańości szacunkowej nie przekracząącej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r' poz' 1579
z p. zm) okreŚlonego W art' 4 pkt 8) numer sprawy cRZP/lPolEN2l2a18, nazwa
zadania Medycyna pracy i dodatkowa opieka medyczna.

W związku z planowanym zakupem lnstytut Przemysłu organicznego prosi o
przedstawienie ofeńy cenowej W następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest :

1. Medycyna Pracy _ zgodnie zzałącznikiem nr 1

2' Dodatkowa opieka medyczna opłacana przez ZamawiĄącego - Zgodnie
z załącznikiem nr 2

Wspolny Słownik Zamówień :

85121000-3 - usługi medyczne

Termin wykonania zamóWienia:
2018-02-01 - 2019-01-31

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego
zamóWienia.

lnformuję, Że zaproponowane ceny będą poróWnane z innymi ofeńami. Po
przeprowadzeniu negocjacji zfimą, ktora przedstawi najkorzystniejszą ofeńę
zostanie podpisana umowa. od decyzji zamawiąącego nie przysługują środki
odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena 100 o/o

Miejsce itermin składania ofeń:
ofeńy naleŻy przesłac do dnia: 2018-01-19 do godz. 'l0.00 po;ztąelektroniczną
na adres : raclaułska@ipo"waw"pl
Do złozonej ofeńy W ramach postępowania prosimy o dołączenie dodatkowej
oferty na kompleksową usługę indywidualnej opieki medycznej dla pracownikow



i ich rodzin , ktorzy będą pokrywaÓ jej koszt. ofertę dla chętnych pracowników
proszę przygotować w dwóch częściach:

1. pakiet medyczny- podstawowy limit rehabilitacji 20 zabiegow w roku
( orientacyjna iloŚÓ osob - 56)

2. pakiet medyczny - rozszerzony (nielimitowana rehabilitacja) ( orient.
iloŚć osób - 33)

osobami do kontaktóW W sprawie niniejszego zapytania są:
lwona Racławska, Marek Łabanowski
Telefon .22 811-18-24
w godzinach pracy zamawiĄącego : 9'00-14.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1. Załącznik nr 1 - medycyna pracy
2. Załącznlknr 2 _ dodatkowa opieka medyczna opłacana przez

ZamawiĄącego.
3. Formularz cenowy

DYRHi{-XR



Załacznik Nr 1

MEDYCYNA PRACY

1. Usługi medyczne dotyczące medycyny pracy będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie
zzakresem określonym :

w Kodeksie Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z2016 r poz. 1666 z poŻ. zm. ),

w ustawie o słuzbie medycyny pracy (tekst. jedn.: Dz.U. z 2014 r poz. 1184 z poż.
zm.),
oraz w przepisach wydanych na ich podstawie tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i

opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celÓw przewidzianych w Kodeksid Pracy ( Dz.U. z2016 r poz.2067.
)

2. Do zakresu usług medycznych wchodzą :

a) wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz
profilaktycznych określonych w Kodeksie Pracy, uzaleznionych od czynnika naraŻenia
występującego na stanowisku pracy' na które kieruje pracodawca wydając
skierowanie.

b) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do
wydania orzeczenia lekarskiego o zdolnoŚci do wykonywania pracy na danym
stanowisku, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy, w tym równiez badania
san itarno -epidem iolog iczne (z wyłączeniem badań w kierunku nosicielstwa),

c) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach
wydanych na jego podstawie.

3. Profilaktyka mec}ycznaw Medycynie Pracy obejmuje równiez :

a) czynne poradnictwo dla osob chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z
wykonywan ą pracą,

b) wizytację stanowisk pracy,
c) zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP (na

podstawie zgłoszenia ZamawiĄącego, na co najmniej 2 tygodnie przed dniem, w
którym odbywa się posiedzenie ).

Rodzai pracv Zakres badań llośÓ pracownikow
Administracja lekarz medycyny pracy

okulista
42

Analityka instrumentalna lekarz medycyny pracy
okulista
cholinesteraza
neurolog
mońologia+płytki
aspat
alat
bilirubina
glukoza
kreatynina
mocz

20

Synteza chemiczna w skali
laboratoryjnej

lekarz medycyny pracy
okulista
morfologia+ płytki
aspat
alat
bilirubina

19



Badania fizykochem iczne
elektryczności statycznej

lekarz medycyny pracy
okulista
morfologia+płytki
aspat
alat
bilirubina

16

Synteza chemiczna w skali
wielkolaboratoryjnej i

półtechnicznej

lekarz medycyny pracy
spirometria
RTG klp
neurolog
EKG
cholesterol+ frakcje
glukoza
mońologia
aspat
alat
bilirubina

Prace laboratoryjne
związane z MW

lekarz medycyny pracy
okulista
EKG
neurolog
morfologia+płytki
aspat
alat
bilirubina

Praca w laboratorium
biologicznym

lekarz medycyny pracy
okulista
neurolog
morfologia
aspat
alat
bilirubina

10

Prace techniczne
magazynowe

lekarz medycyny pracy
neurolog
laryngolog
okulista

7

Robotnik gospodarczy lekarz medycyny pracy
EKG

6

Stan zatrudnienia na
31.12.2017

137

o zakresie badań Wymaganych dla poszczególnych stanowisk pracy decyduje Lekarz
Medycyny Pracy. Podany wyŻej zakres naleŻy traktować jako orientacyjny.
PowyŻsze ilości są danymi szacunkowymi opracowanymi na podstawie aktualnego
zatrudnienia oraz konieczności terminowego wykonania badań okresowych i nie stanowią
one zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług medycznych w/w ilości osob.

Wymogi ogolne jakie Wykonawca zapewni podczas świadczenia usług Medycyny Pracy.
1. Wszystkie badania z zakresu Medycyny Pracy będą prowadzone w siedzibie Wykonawcy

znajdującej się na terenie Warszawy'
2. Wykonawca zapewni rezenłację wizyt i badań telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Czas oczekiwania na badania z zakresu Medycyny Pracy powinien wynosiÓ do 3 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia, 3 W przypadku osób o długotrwałej nieobecności



4.

5.

spowodowanej zwolnieniem lekarskim w terminie ostatniego dnia zwolnienia pracownika
lub najpozniej następnego dnia roboczego.

Wykonanie badań z zakresu Medycyny Pracy, łącznie z wykonaniem niezbędnych badań
laboratoryjnych i diagnostycznych powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych
( poniedziałek-piątek) w godzinach 8.00 - 15.00.

Z usług medycyny pracy korzystać będą pracownicy ZamawiĄącego lub kandydaci do
pracy na podstawie skierowania wydanego przez Dział Kadr, BHP i P.poz.

6. Zamawiający wymaga, aby lekarze i pielęgniarki biorący udział w realizacji zamowienia
posiadali aktualne prawo do wykonywania zawodu.

DoDATKoWA oPlEKA MEDYCZNA DLA PRAcoWNlKoW ( oPŁAcA ZAMAWIAJĄCY)

Zamawiający pokryje koszty Świadczenia usługi dodatkowej opieki medycznej dla
pracowników lnstytutu ktozy wyrazili na to zgodę, t.j. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r _ 127
osob. W ramach abonamentu Pracownik będzie miał nielimitowany dostęp do konsultacji
lekarzy specjalistow w sytuacjach chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorob przewlekłych,
pomocy w nagłych zachorowaniach, poradnictwa ogÓlnomedycznego i specjalistycznego.

Zakres świadczenia usług medycznych w pakiecie dodatkowym dla pracownika :

1. Nielimitowana liczba konsultacji u lekar"zy specjalistow (bez skierowania).
Wymagany zakres specjalizacji w ramach pakietu dodatkowego :

- choroby wewnętrzne ( internista )
- lekaz medycyny rodzinnej
- ginekolog
- laryngolog
- okulista
- dermatolog
- neurolog
- kardiolog
- chirurg
- gastrolog
- diabetolog
- ortopeda
- urolog
Konsultacje specjalistyczne muszą obejmowaó wywiad medyczny, badanie, zlecenie
badań diagnostycznych i ich interpretacja, postawienie diagnozy, monitorowanie leczenia,
wystawianie zaświadczen o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawianie recept na
leki lub materiały medyczne, zlecenie innych konsultacji specjalistycznych.

2. Nielimitowana liczba badań diagnostyki laboratoryjnej:
(oB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, ALAT, ASPAT, cholesterol całkowity,
glukoza - badanie glukometrem, glukoza, kreatynina, szybki test troponinowy / Troponina
l, badanie ogolne moczu + osad, badania cytologiczne - cytologia ginekologiczna.),
Bilirubina pośrednia, Glukoza W moczu' Chlorki, Potas, Sód, Kwas moczowy, Mocznik,
Żelazo, GGT.

3. Nielimitowana liczba badań diagnostyki obrazowej :

( RTG klatki piersiowej - AP + bok/AP/bok ).

4. Nielimitowana liczba badań diagnostyki czynnościowej :
(spirometria, audiometria tonalna, EKG spoczynkowe ), USG ( jamy brzusznej,
ginekologiczne, piersi, tarczycy, serca, układu moczowego, jąder, stawu skokowego)

5. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne :



a) ogolnolekarskie ( pobranie wymazu/posiewu, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar
wzrostu i wagi ciała, odczulanie _ lek pacjenta ),

b) chirurgiczne ( załoŻenie i zmiana prostego opatrunku niewymagającego opracowania
chirurgicznego, pobranie Wymazu i posiewu, usunięcie szwów po zabiegach
wykonywanych w centrach Wykonawcy, znieczulenie miejscowe, usunięcie kleszcza ).

c) laryngologiczne ( załoŻenie i usunięcie przedniej tamponady nosa, przedmuchiwanie
trąbki słuchowej, koagulacja naczyn przegrody nosa' usunięcie ciała obcego z nosa,
ucha, załoŻenielzmiana opatrunku laryngologicznego, załoŻenielzrniana/usunięcie
sączka, płukanie ucha / nosa, laryngoskopia pośrednia, pobranie wymazu/posiewu,
usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych W placowkach
Wykonawcy, donosowe podanie leku obkurczającego śluzÓwki nosa.

d) ginekologiczne (pobranie cytologii )

e) okulistyczne (badanie dna oka, pomiar ciśnienia środgałkowego, usunięcie ciała obcego
z oka, badanie ostrości widzenia, iniekcja podspojowkowa, badanie autorefraktometrem,
podanie leku do worka podspojowkowego, płukanie worka spojowkowego, gonioskopie,
pobranie wymazu/posiewu, dobor okularow ).

0 dermatologiczne ( derrnatoskopia, pobranie wymazu/posiewu ).

g) ortopedyczne ( załoŻenielzmianal usunięcie opatrunku gipsowego , repozyĄa złamania
( jezeli standard poradni na to pozwala ), załoŻenielzmiana opatnunku, iniekcje
odstawowe i okołostawowe, punkcje stawu - pobranie materiału do badań, załoŻenie
opaski elastycznej , załoŻenie szyny/temblaka, załoŻenie/dopasowania stabilizatora )

h) piełęgniarskie ( podanie leku doustnego, iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna,
podłączenie wlewu kroplowego, pobranie wymazu/posiewu, załoŻenie|zmiana opatrunku
n iewym agaj ąceg o zaopatrzenia ch i ru rg iczneg o, pobra n ie knłi ).

6. Zabiegi rehabilitacyjne ze skierowaniem od lekarza - 10 razy w roku na wskazany
zabieg.

Wymogi ogolne jakie Wykonawca zapewni podczas świadczenia usług Dodatkowej opieki
Medycznej.

1. Wykonawca zapewni rezenłację badań telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. Czas oczekiwania na pzyjęcie do lekarza internisty na badania powinien wynosić do 2
dni roboczych od dnia zgłoszenia, a na przyjęcie do lekarza specjalisty do 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia.

3' Koszt materiałów i środkow medycznych ( bandaze, opatrunki, gips, plastry, igły' środki
dezynfekujące, nici chirurgiczne ) wchodzi w skład pakietu.

4. Wszystkie świadczenia z zakresu Dodatkowej opieki Medycznej będą prowadzone w
siedzibie Wykonawcy znajdującej się na terenie Warszawy'



Załącznik Nr' 3

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość.'............. Data

Cenowa ofeńowa za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Razem .....'.złlmiesięcznie

Jednocześnie załączmy ofertę pakietÓw medycznych wraz z cenami dla chętnych
pracowników i ich rodzin, którzy będą ponosiÓ ich koszt:

1. pakiet medyczny ( ograniczona rehabilitacja )
2. pakiet medyczny ( nielimitowana rehabilitacja)

(data i czytelny podpis wykonawcy)

ll-p. l
Przedmiot llośó l Cena j.n.

netto /
miesiecznie

lNetto
|1tol.s'łol'ł1

kwota
VAT

Brutto
(kol.5+kol.6)

1 Medycyna
oracv

137
osób

2 Dodat.
opieka
medyczna.
opłacana
przez
Zamawiąąc
eoo

127 I

osób 
l



(P ieczę ć firmow a wykonaw cy)

oŚwIADCZENIE
Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług

Medycyny pracy i dodatkowej opieki medycznej dla IPo w Warszawie oświadczam, Że;

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP,

b) nie podlegam wykluczęniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8

ustawy PZP.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
sHadania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


