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Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Świadczenia zdrowotne dla Urzędu Morskiego 
w Szczecinie PO-II-370/ZZP-3/59/12 
 
 

W związku z pytaniami z dnia 12.12.2012r.  dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 
ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z  2010 r. nr 113 poz. 759), Zamawiający wyjaśnia : 
 
Pytanie 1: 
 
Prosimy o podanie stanowisk i wypisania zagrożeń na danym stanowisku 
Część I – Świadczenia zdrowotne na terenie miasta Szczecina 

 
1) 10 osób wykonujących badania wstępne- proszę o określenie zakresu prac 

jakie te osoby będą wykonywały  na poszczególnych stanowiskach? 
2) 20 osób wykonujących badania kontrolne, 
3) 146 osób wykonujących badania okresowe, zatrudnionych na stanowiskach 

komputerowych, 
w tym: 
− 75 osób do 50 roku życia, 
− 71 osób powyżej 50 roku życia, 

4) 24 osoby wykonujące badania okresowe uwzględniające prace wymagające 
sprawności psychofizycznej – proszę o określenie zakresu prac na 
poszczególnych stanowiskach? 

5) 13 osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy- jakie są to badania okresowe, 
kontrolne? 

6) 26 osób zatrudnionych na stanowiskach należących do załóg jednostek 
pływających- jakie stanowiska (mechanik, kapitan, itp.)? 

7) 13 osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi – jakie są to 
badania okresowe, kontrolne ? 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszt : 
- 30 badań widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie dla wyżej 
wymienionych pracowników, którzy są uprawnieni do kierowania pojazdem w 
ramach obowiązków służbowych, 
- 71 badań na boreliozę pracowników narażonych na ukąszenia przez kleszcze 
przy pracach w terenie,  
- 50 szczepień przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. 
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Odpowiedź : 
1) przy badaniach wstępnych na tym etapie trudno jest wskazać konkretne 

stanowiska, na które Urząd będzie zatrudniał pracowników, w Urzędzie są 
zarówno stanowiska pracy o charakterze biurowym oraz o charakterze fizycznym, 
należałoby przyjąć średnią np. 5 pracowników na stanowiskach pracy o 
charakterze biurowym i 5 pracowników na stanowiskach pracy o charakterze 
fizycznym, 

2) przy badaniach kontrolnych na tym etapie trudno jest wskazać konkretne 
stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy będą na zwolnieniu lekarskim 
powyżej 30 dni, należałoby przyjąć średnią np. 10 pracowników na stanowiskach 
pracy o charakterze biurowym i 10 pracowników na stanowiskach pracy o 
charakterze fizycznym, 

3) badania okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
komputerowych dotyczą pracowników wykonujących pracę biurową przy 
komputerze powyżej 4 godzin, 

4) badania okresowe uwzględniające prace wymagające sprawności 
psychofizycznej dotyczą następujących stanowisk i zagrożeń: latarnik 
(sprawność psychofizyczna), starszy latarnik (sprawność psychofizyczna), 
rzemieślnik gospodarczy (wysokość), rzemieślnik specjalista (sprawność 
psychofizyczna), starszy rzemieślnik specjalista (sprawność psychofizyczna), 
ślusarz (wysokość), elektryk (wysokość), robotnik ochrony wybrzeża 
(wysokość), pilarz (wysokość), robotnik gospodarczy (wysokość), 

5) badania okresowe pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy dotyczą 
pracowników zatrudnionych na stanowisku: kierowca samochodu osobowego, 
kierowca samochodu dostawczego, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik 
ochrony wybrzeża - kierowca ciągnika, 

6) badania okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach należących do 
załóg jednostek pływających dotyczą pracowników zatrudnionych na 
stanowisku: marynarz, starszy marynarz, sternik motorzysta, kierownik statku II 
kat., kierownik maszyn statku II kat. (mechanik), kierownik maszyn statku III kat. 
(mechanik), 

7) badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi 
dotyczą stanowiska: rzemieślnik gospodarczy, operator urządzeń 
powielających, kserografista, robotnik gospodarczy, sprzątaczka 

8) badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie pracowników 
uprawnionych do kierowania pojazdem w ramach obowiązków służbowych 
dotyczy zarówno pracowników na stanowiskach pracy o charakterze biurowym 
oraz o charakterze fizycznym, 

9) przy badania na boreliozę oraz przy szczepieniach przeciwko odkleszczowemu 
zapaleniu opon mózgowych uwzględniono następujące stanowiska:   

− robotnik ochrony wybrzeża 
− robotnik ochrony wybrzeża – pilarz 
− nadzorca ochrony wybrzeża 
− starszy nadzorca ochrony wybrzeża 
− robotnik gospodarczy 
− elektryk 
− latarnik 
− starszy latarnik 
− kierowca 
− spawacz 
− ślusarz 
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− tokarz 
− ślusarz 
− rzemieślnik specjalista 
− marynarz 
− starszy marynarz 
− konserwator 
− kierownik obwodu ochrony wybrzeża 
− inspektor 
− starszy inspektor 
− główny inspektor 
− główny specjalista 
− naczelnik wydziału 
− specjalista  
− kierownik oddziału  nawigacyjnego  
− kierownik oddziału technicznego 
− kierownik oddziału elektrycznego 

 
 

Pytanie 2: 
 
Proszę o wyjaśnienie zapisu co do podania ceny w formularzu ofertowym: - czy 
należy wpisać kwotę ryczałtu za stanowisko?, czy też wartość wykonania całości 
przedmiotu umowy? 
 
Odpowiedź : 
 
W formularzu ofertowym ( Zał. Nr 1) należy podać wartość wykonania całości 
przedmiotu umowy.  
 


