
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników 

Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2023 roku w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, 

Ustawy o służbie medycyny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 

przewidzianych w kodeksie pracy. 

2. Badania będące przedmiotem zamówienia, wykonywane na podstawie skierowania 

wystawionego przez Zamawiającego, obejmować będą: 

a) badania wstępne, 

b) badania kontrolne, 

c) badania okresowe, 

d) badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

3. Umowny wykaz badań z zakresu medycyny pracy: 

L.p. 
Nazwa badania na poszczególnych stanowiskach pracy Zakres badań 

1 2 

1 
badania wstępne dla pracowników administracyjno-

biurowych 

lekarz medycyny pracy 

lekarz okulista 

morfologia krwi ogólna 

badanie ogólne moczu 

lipidogram 

2 
badania okresowe dla pracowników administracyjno-

biurowych 

lekarz medycyny pracy 

lekarz  okulista 

morfologia krwi ogólna 

badanie ogólne moczu 

lipidogram 

zdjęcie RTG klatki piersiowej 

3 
badania okresowe dla pracowników na stanowisku 

kierowniczym 

lekarz medycyny pracy 

lekarz  okulista 

morfologia krwi ogólna 

badanie ogólne moczu 

lipidogram 

zdjęcie RTG klatki piersiowej 

EKG 



4 

badania okresowe dla pracowników o charakterze 

specjalnym, wynikające z posiadanych szczególnych 

uprawnień np. inspektora nadzoru budowlanego, praca 

na wysokości pow. 3 metrów 

lekarz medycyny pracy 

lekarz okulista 

lekarz neurolog 

lekarz laryngolog 

morfologia krwi ogólna 

badanie ogólne moczu 

pole widzenia 

zdjęcie RTG klatki piersiowej 

5 
badania dla pracowników prowadzących samochód 

służbowy lub prywatny dla celów służbowych 

lekarz medycyny pracy 

lekarz okulista 

lekarz neurolog 

glukoza 

badania psychotechniczne 

6 badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni lekarz medycyny pracy 

7 

badania pracowników zgłaszających pogorszenie stanu 

zdrowia np. pogorszenie widzenia, które uniemożliwia 

wykonywanie dotychczasowej pracy 

lekarz medycyny pracy 

lekarz okulista 

 

4. Badanie, o którym mowa w ust. 2 lit. a-d, będzie kończyć się wydaniem orzeczenia 

lekarskiego, stwierdzającego: 

a) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy wraz ze wskazaniami, 

zaleceniami np. konieczność pracy w okularach korekcyjnych, itp., 

b) przeciwwskazanie do pracy na określonym stanowisku, 

c) konieczność pracy w okularach korygujących wzrok do pracy przy obsłudze 

elektronicznych monitorów ekranowych wydane przez lekarza okulistę. 

5. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 4, będzie wydawane w formie orzeczenia 

lekarskiego w dwóch egzemplarzach. 

6. Umowa będzie obowiązywała w terminie od …… stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. 

7. Świadczenia medyczne będą wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny - 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielać usług i świadczeń medycznych zgodnie  

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. 



9. Wszystkie badania wraz z wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy powinny być 

wykonane w ciągu jednego dnia roboczego – jeżeli nie ma konieczności przeprowadzenia 

dodatkowych badań, których nie można było przewidzieć. 

10. Usługi medycyny pracy będą świadczone w podmiocie leczniczym zlokalizowanym na terenie 

m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach między 7:00-17:00,  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Podmiot świadczący usługę z zakresu medycyny pracy powinien posiadać minimum 4 

placówki na terenie m.st. Warszawy, gdzie można wykonać kompleksowe badanie 

profilaktyczne, w tym jedną na terenie Dzielnicy Śródmieście lub Wola w m.st. Warszawa. 

12. Badania wstępne Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, w przypadku stanowisk bez narażeń oraz max. do 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia w przypadku stanowisk z narażeniami. 

13. Badania okresowe Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w terminie, który  nie będzie 

przekraczał ważności dotychczasowego orzeczenia o zdolności, z zastrzeżeniem, że  

w przypadku realizacji badań okresowych skierowanie na badania medycyny pracy zostanie 

przekazane do Wykonawcy, nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem 

dotychczasowego orzeczenia o zdolności do pracy. 

14. Badania kontrolne Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić  w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia w przypadku stanowisk z narażeniami. 

15. Za realizację badań medycyny pracy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie 

miesięczne obliczone na podstawie faktycznie wykonanych i zakończonych badań  

wg zleceń/skierowań wystawionych przez Zamawiającego. 

16. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w oparciu o liczbę i rodzaj świadczeń wykonanych  

w określonym miesiącu kalendarzowym. Termin płatności to 21 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury do ZMSP. 

 


