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Załącznik nr 1 do Formularz oferty 

 

 

 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, badań lekarskich kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przeprowadzanie badań sanitarno 

- epidemiologicznych oraz badań psychologicznych i innej profilaktycznej opieki nad 

pracownikami Zamawiającego, niezbędnej ze względu na warunki pracy  pracowników 

oraz innych osób (kandydatów do pracy itp.), w granicach administracyjnych miasta 

Szczecin w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

2. Zakres przedmiotowy zamówienia, obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej: 

a) profilaktycznych badań lekarskich: 

- wstępnych 

- okresowych 

- kontrolnych 

Badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. 2022 poz. 1510 z późniejszymi zmianami) 

oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. 2022 poz. 1657), 

b) badań lekarskich kierowców kat. C lub D – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 180 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212 

z późniejszymi zmianami).  

Badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2020 

poz. 2213), wraz z wydaniem  wymaganego orzeczenia lekarskiego, 

c) badań psychologicznych 

Badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi 

w 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 t.j. Dz.U. 2022 poz. 

165) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 

1996 Nr 62 poz. 287 z późniejszymi zmianami). 
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d) wydawania orzeczeń lekarskich o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 2067 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 

sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2020 poz. 2213), 

e) prowadzenie badań i wydawanie orzeczeń o zdolności do wykonywania prac, przy 

których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej 

na inne osoby lub o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania tych 

prac, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1657), 

f) udziału lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach 

zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu 

pracy. 

 

3. Zakres podmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie badań pracowników 

w następujących grupach zawodowych : 

a) kierowcy autobusów (kat. D) 

b) pracownicy zaplecza technicznego na stanowiskach robotniczych: 

- pracownicy tej grupy narażeni są na więcej niż jeden czynnik szkodliwy lub uciążliwy 

dla zdrowia, 

- mogą występować czynniki fizyczne (hałas, wibracja miejscowa, pyły zawierające 

wolną krzemionkę) 

- mogą występować czynniki chemiczne (toluen, aceton, octan n-butylu, ksylen, 

etylobenzen, tlenki azotu, tlenki żelaza, tlenki węgla), 

- część pracowników wykonuje pracę na wysokości do 3 m. nad poziomem lub powyżej 

3 m., 

- wielu pracowników pracuje w systemie zmianowym, 

- mogą występować czynniki uciążliwe przy niektórych czynnościach (wymuszona 

pozycja lub  narażenie na zmienne warunki atmosferyczne) 

- niektórzy pracownicy wykonują czynności dodatkowe (kierowca pogotowia 

technicznego kat. B lub kat. C, kierowca-zaopatrzeniowiec, operator wózka 

jezdniowego, operator innego urządzenia, obsługa hydroforni, zmywacz taboru) 

c) pracownicy na stanowisku nierobotniczym w tym kadra kierownicza 

- niektórzy pracownicy obsługują monitory ekranowe przez co najmniej połowę 

   dobowego wymiaru czasu pracy, 

- pracownicy są zatrudnieni w systemie jedno lub wielozmianowym, 

- niektórzy pracownicy korzystają z samochodów prywatnych do celów służbowych. 
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4. Rodzaje i prognozowana ilość wykonywanych badań. 

Lp. Rodzaj wykonywanych badań Prognozowana ilość badań 

I II III 

 

Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, 

kontrolne), badania lekarskie kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami: 

  

1  
a) kierowcy kat. D (wraz z orzeczeniem do celów san.-

epid.), kat. B, C 
140 

  
b) pracownicy zaplecza technicznego (w tym 3 

pracowników wraz z orzeczeniem do celów san.-epid.) 
45 

  
c) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:     

pracownicy biurowi, dyspozytorzy, mistrz, kadra 

kierownicza 

 
12 

 Badania kontrolne w przypadku niezdolności do pracy 

trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą: 
  

2  a) kierowcy kat. B, C, D 14 

  b) pracownicy zaplecza technicznego 5 

  c) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1 

 Badania psychologiczne:   

3  a) kierowcy kat. B, C, D 45 

  b) operatorzy wózków jezdniowych 3 

4 

Widzenie zmierzchowe i reakcja na zjawisko olśnienia 

dla osób prowadzących samochód prywatny do celów 

służbowych wraz z wydaniem orzeczenia (poza 

badaniem okresowym) 

1 

5 
Orzeczenie do celów san.-epid. (poza badaniem 

okresowym) 
1 

 

UWAGA 

Podane ilości badań są ilościami prognozowanymi  w poszczególnych grupach zawodowych 

wyłącznie w celu dokonania wyceny i porównania ofert i nie mogą stanowić podstawy do 

wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości odpłatności należnej 

z tytułu świadczenia usługi. 
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II. ZAKRES BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA DANEJ GRUPY ZAWODOWEJ 

 

1. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne: 

a) kierowcy: 

badanie ogólne, OB, morfologia krwi, poziom glukozy, mocz, EKG z opisem, RTG klatki 

piersiowej (raz na 2 lata),  badanie okulistyczne + dno oka, badanie laryngologiczne, 

badanie neurologiczne, badanie audiometryczne, orzeczenie do celów san.-epid., 

b) pracownicy zaplecza technicznego: 

badanie ogólne, OB, morfologia krwi, poziom glukozy, mocz, EKG z opisem, RTG klatki 

piersiowej (raz na 2 lata), badanie okulistyczne + dno oka, badanie laryngologiczne (w 

przypadku pracy na wysokości do 3 m), badanie audiometryczne (w przypadku pracy na 

wysokości do 3 m), badanie neurologiczne (w przypadku pracy na wysokości powyżej 3 

m), spirometria (spawacz, lakiernik), 

c) pracownicy na stanowisku nierobotniczym: 

badanie ogólne, OB, morfologia krwi, poziom glukozy, mocz, EKG z opisem, RTG klatki 

piersiowej (raz na 2 lata), badanie okulistyczne (praca przy monitorze ekranowym co 

najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy), kadra kierownicza dodatkowo 

cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, mocznik, kreatynina, 

d) widzenie zmierzchowe i reakcja na zjawisko olśnienia dla osób prowadzących samochód 

prywatny do celów służbowych. 

 

2. Badania kontrolne w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, 

spowodowanej chorobą. O zakresie badań decyduje lekarz. 

 

3. Badania psychologiczne dla: 

a) kierowca autobusu kat. D, 

b) mechanik-kierowca pogotowia technicznego kat. C lub B, 

c) operator wózków jezdniowych. 

 

III. ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 

 

1. Świadczenia medyczne powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski 

i inny - posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151 poz. 896 z późniejszymi zmianami).  

2. Udzielanie usług i świadczeń medycznych powinno być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, 

respektując prawa badanego.  

3. Spełnianie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 

roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. 2022 poz. 402).  

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie wykonywanych świadczeń, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. 

Dz.U. 2022 poz. 1304). 

5. Prowadzenie szczegółowej imiennej ewidencji pracowników Zamawiającego poddanych 
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badaniom na podstawie skierowania Zamawiającego. 

6.  Czynny udział w wyjaśnianiu wszystkich spraw spornych, wynikających 

z przeprowadzonych  badań i wystawionych orzeczeń w związku z wynikami kontroli 

uprawnionych organów. 

7. Zapewnienie udziału lekarza w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej 

u Zamawiającego w ramach ceny ofertowej. 

8. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie 

przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników, stanowiące Załącznik nr 1 do 

rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2067 z późniejszymi 

zmianami). 

9. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. lekarz przeprowadzający 

badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne 

oraz inne 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 kierowanej na badania. W takiej sytuacji zgodnie 

z § 2 ust 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania 

profilaktycznego. Koszty zleconych dodatkowo badań mieszczą się w koszcie badania 

profilaktycznego. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika 

z warunków pracy, pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza 

POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania 

diagnostyczno-leczniczego.  

 

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

WYKONAWCY 

 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w niniejszym załączniku wykonywane będą: 

a) wyłącznie w miejscu wskazanym w ofercie Wykonawcy w jednym budynku lub w kilku 

budynkach zlokalizowanych w jednym kompleksie w granicach administracyjnych 

miasta Szczecina, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 

15:00, 

b) w terminie nie przekraczającym 1 dnia roboczego tj. w czasie nie dłuższym niż 8 

roboczogodzin dla danego pracownika, 

c) w oparciu o posiadany przez Wykonawcę i przy wykorzystaniu odpowiadającego 

aktualnym wymogom wiedzy medycznej sprzętu i urządzeń medycznych, 

d) przez wykwalifikowaną kadrę Wykonawcy posiadającą odpowiednią specjalizację 

w zakresie medycyny pracy, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stosowne uprawnienia do przeprowadzania badań 

profilaktycznych oraz orzekania o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do  

pracy na określonym stanowisku lub do kierowania pojazdami, 

e) przy udostępnianiu poradni i po przeprowadzaniu badań specjalistyczno-

diagnostycznych.  

2. Po zakończeniu badań Wykonawca wyda orzeczenia (na obowiązujących formularzach) 

o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku 
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pracy oraz o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

osobie badanej.  

3. Jeśli termin badań profilaktycznych kierowcy byłby zbieżny z badaniami wymaganymi po 

obowiązkowych szkoleniach okresowych, należy przeprowadzić jedno badanie i na tej 

podstawie wydać stosowne orzeczenia. 

4. Wykonawca zapewni odrębne miejsce rejestracji dla pracowników wykonujących badania 

profilaktyczne oraz kompetentne osoby koordynujące prowadzenie badań.  

5. Wykonawca wystąpi do poprzedniego Wykonawcy wskazanego przez Zamawiającego      

o udostępnienie dokumentacji lekarskiej pracowników Zamawiającego, jeżeli 

dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Wykonawca wyznaczy lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami a Zamawiający zobowiązuje się zapewnić lekarzowi wyznaczonemu przez 

Wykonawcę udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powołanej na podstawie art. 

23712 Kodeksu pracy działającej na terenie zakładu Zamawiającego a także udostępnić 

posiadaną dokumentację z wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do 

ochrony zdrowia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału lekarza w komisji bezpieczeństwa  

i higieny pracy działającej u Zamawiającego, w ramach ceny ofertowej.    

 

Do pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarz wskazany przez 

Wykonawcę będzie każdorazowo zapraszany przez Zamawiającego na podstawie informacji 

przesłanej listownie lub faksem. Spotkania te będą się odbywały nie rzadziej niż raz na kwartał 

w siedzibie Zamawiającego. 

 


