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I. ZAMAIVIAJĄCY:
Gmina Lubrza

ul. WoIności 73, 48-ż3| Llńtzą
NIP 755-1 90-87-27, REGON 53 14131 65
zaprasza do ńożeńa oferty na usfugi społeczne pod nazwą "Usługi zdrowotne dla
pracowników Urzędu Gminy w Lubrzy przy ul. Wolności 73"

il. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIE|IIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy w Lńrzy plzy

ul. Wolności 73
2. W skład realizacji crynności niniejszego zamówieńa wchodą:

1) Opieka profilaktycną która poiega na:
a) ograniczeniu szkodliwego wpĘwu pracy na zdrowie, w szłzególlości pnez:.
b) rozpozrrawanie i ocęna czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów

wykonywarria pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
c) rozpomawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie

pracodawcy i pracujących o możiwości wysĘfenia niekor4ystnych skutków
zdrowotnych będących jego następstwem,

d) udzielanie pracodawcy i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii,
fiąiologii i psychologii pracy.

2) Sprawowanie profilaktyczrrej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
a) wykonywanie badń wstęnych, okresowych i kontroĘch przewidzianych w Kodeksie

Pracy
b) orzeczrictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach

wydanych na jego podstawie,
c) ocenę moźiwości wykonlrłania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia

i z€rozenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
d) prowadzenie działa]ności konsultacyjnej, diagrrostycaej i leczriczej w zakresie patologii

zawodowej,
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub

irme choroby związane z wykonywaną pracą
f) wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą
g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących mliczanych do grup szczególnego

ryzaką a młłaszcn osób wykonujących pracę w warunkach ptzekaczsńa normatyvrów



higienicznych, młodocianych niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i
cięźEmych,

h) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i
innych chorób związanych z wykonywaną pracą.

3) Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji |eczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią
zawodową.

4) Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagtych zachorowaniach i
wypadkach.

5) Iniciowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza proftlaktyczrych proglamólł
prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących.

6) Inicjowanie działań pracodawcy na rzecz ochtony zdrowia pracowników i udżelaniu
pomocy w ich rea|izacji, aw szczególności w zaklesie:

a) informowanie pracowników o zasadach anniej szeńa ryzyka zawodowego,
b) wdrżanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego

ry7łka
c) tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
d) wdrażarrie programów promocji zdrowia,
e) organizowanie piefwszej pomocy przedmedycmej.

7) Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, z zwłaszcza występowania chorób
zawodowych i ich przycqn oraz przyczyn wpadków przy pracy.

8) Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narżaniu zawodowym, ryzyku
zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilakĘczną opieką zdrowotną.

3. Zalnawiający depsrezalnie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4. Zamawiający dopuszcza,/niedepuszeza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom. Zarnańający wyruża zgodę na zlecanie badń laboratoryjnych, obrazowych,
konsultacji specjalistyczrych podwykonawcą oraz wspołpracy zlękarzarni pracującymi w
ramach umów cywilnoprawnych, klóre nie są umowami o pracę zgodnie z ar1.22 §1 ustawy z
dnia 26 częrwca 1974 Kodeksu Pracy.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadarria. Warunek zostanie uznany za speŁriony jeśli,
Wykonawca wykaze, że prowadzi dżałalność lecmiczą w oparciu o dokonany wpis do rejestru
prowadzonego przęz włńciw organ zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2013 l o działalności
lecznicze1 (Dz.U . z20|8 r., poz. 160 z późn. zrl.);

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie vzr'arty za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie: co najmniej jedną osobą tj. uprawnionym
lekarzeIn posiadającym uprawnienia wynikające z dyspozycji art. 9 ustawy o służbie medycyny
pracy z dńaż7 czerwca 1997 r. (Dz.U. z20l8 r.,poz. 1155 z późn. zm.) na podstawie załącznika
nr 4;

c) Zanańający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienią
jeżeli wykonanie tych czynności polega na czyrurościach wykonanych w sposób określony w
arr.22 § 1 ustawy z dńa26 czerwca 1974r - Kodeks prucy (Dz.U. z20I8 t., poz,9I7 z późn.
zm.) na podstawie oświadczenia wykonawcy (zńącznik w 4), które musi zawietać,,

- imię i nazwisko pracownika
- bformację o wymiarze czsu pracy
- podpis osoby zatrudnionej
Zatrudnienie osób, o których mowa przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez
cĄ okres realizacji przedmiotu zamówienia. W prrypadku zakończenia zatrudnienia osób
przed zakończeniem terminu rea|izacji zamówienią Wykonawca zobowiązany jest do
niezwł<>czrlego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak ńy okeślone wymagania byĘ
spełnione przez cĘ okłes realizacji Umowy, o crym nale{ niezwłocmie powiadomić



Zamańającego
6. Zamańalący oszacował ilość i rodzaj badń na jakie wyda skierowanie na podstawie analizy

potrzeb własnych.
7. Zamavńająry nie jest zobowiązany do zrealizowanialiczby i rodzaju badń podanych w

załączrriku nr 5.

III. TERMIN WYKONANIA zAMÓwrnr.ilł
Termin wykonania zamówienia: 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Iv. oP§ sPosoBU PRZYGoTowAnnA oFERTY
a) Wykonawca powinien żoĄć ofertę na formul alv!] ząłączonym do niniej szego zaproszeńa.
b) Ofeńę spotządńć naleĘ w jęryku polskim.
c) Oferta winna być podpisana przez osobę upowżnioną .
d) Na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferia na Usługi zdrowotne dla pracowników Urzędu

Gminy w Lubrzy plzy ul. Wolności 73"

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADAI\IIA OFERT
1. Oferta powinnabyó przesłana za pośrednictwem poczĘ, kuriera lub też dostarczona osobiście

naadles:UrądGminywLubrzyul.Wolności73,48-ż3ILubrza-sekretariatpok.208dodnia
0'1.12.2018 godz, 10:00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07. l2.2018
3. Ofefi ńożone po terminie nie będą rozpaĘwane.
4. Wykonawca możę przed uŃwem terminu składania ofert zmieŃć lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zarnawiająsy może żąlń od Wykonawców wyjaśnień

dotycących treści złożonych ofert.

VI. OCENAOFERT
Zamańający dokona oceny ważnych ofeń na podstawie następujących kryteńów:

|. Cena - 60 %o

Cn
Cl= ------ x 60pkt

Co

Cl - liczba punktów w ramach kryterium "cena",
Cn - najńższa cena spośród ofert ocenianych
Co- cena ofeĘ ocenianej

2. Ilośó godzin przyjmowania w ciągu rygodnia - 40%

Cn
C2= ------ x 40pkt

Co

Ofertą w któĄ wykonawca zaoferuje największa ilość godzin przyjmowania w ciągu tygodnia
otfryma odpowiednio:



do 7 godzin - 10 pkt
od8do10 -20plt
od 1i do 12 - 30 pkt
pow 12 -40pkt

3, Liczba (suma) prmktów ofeĄ zostanie wyliczona po zsumow-aniu Ęterium Cl oraz kryteriwr
C2.

R:C1 +C2

VII. UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następuj ących przypadkach:

o nie żożono żadnej ofeĄ spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

. cena najkorzystniejszej oferty przęwższA kwotę, któą zamaitający możs przrzrnczyć na
sfi nansowanie zamówienią

. \łystąpiła istotna zrniana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leĄ w interesie publiczrrym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,

c bez podania przyczyny

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTMEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystrriejszej oferty (lub zamknięciu postępowania) udo§tępnione
będzie na stronie intemetowej pod adresem rłrłw,.bip.!ubĘą-qpl§.p! Oferenci zostaną również
powiadomieni telefoniczrie lub pisemnie o wyborze ofeĘ lub zamknięciu postępowania.

Ix. DoDATKowE INT,OR}{ACJE
Dodatkowych informacji udziela Damian Drabik pod numerem telefonu 77 40'7 46 50 oraz adresem
e-mail:. archiwista@lubrza,opole.pl

X. ZAŁĄCZNIKI:
1, Wzór formularza oferty;
2. Wzór umowy
3. Cennik z zakesu medycyny pracy
4. Wykaz osób zatrudnionych do wykonania zadania
5. Cennik dla przewidywanych badń

Postępowańe o udzielenię zamówięnia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoĘ, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publiczrrych.
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