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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 
 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/59/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA URZ ĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zmówienia są świadczenia zdrowotne dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
CPV- 85000000-9 
 
Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował zgodnie z zakresem określonym w 
ustawie o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.), ustawie z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz 
przepisach wykonawczych, w szczególności w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, 
poz. 332, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 
lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę 
na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do 
wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. z 
1993 r., Nr 17, poz. 80). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), w tym badania 
uzależnione od następującego czynnika narażenia występującego na stanowisku 
pracy: 
a) komputer, 
b) prowadzenie pojazdu służbowego oraz prowadzenie prywatnego pojazdu do 

celów służbowych,  
c) praca na wysokości, 
d) hałas, 
e) wibracja, 
f) mikroklimat, 
g) czynniki chemiczne, 
h) pyły, 
i) czynniki biologiczne (borelioza), 
j) dźwiganie ciężarów, 
k) promieniowanie, 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w 
przepisach wydanych na jego podstawie oraz wydawanie dodatkowych orzeczeń  
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lekarskich dla członków załóg jednostek pływających (świadectwa zdrowia 
marynarzy), 

3) zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający przewiduje jedno posiedzenie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
na kwartał. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo lekarza 
sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w pracy w komisji bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 2 tygodnie przed dniem, 
w którym odbywa się posiedzenie, 

4) kompleksowe badania pod kątem chorób roznoszonych przez kleszcze obejmujące: 
a) badania na boreliozę pracowników narażonych na ukąszenia przez kleszcze przy 
pracach w terenie, 
b) szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. 

 
Część I – Świadczenia zdrowotne na terenie miasta Szczecina 
 
Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych opisanych w przedmiocie zamówienia w 
gabinetach lekarskich, znajdujących się na terenie miasta Szczecina, w promieniu 5 km od 
siedziby Zamawiającego, tj. nieruchomości położonej przy pl. Batorego 4. 
Wykonawca zapewni bieżącą realizację świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od 
poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00, przez lekarza uprawnionego do 
wykonywania badań. 
Wykonawca przeprowadzi badania na podstawie skierowania wystawionego przez 
Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) 
oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w 
sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich 
statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy 
oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. z 1993 r., Nr 17, poz. 
80). 
Badania wykonywane będą w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika 
Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach wynikających z zakresu koniecznych 
badań w ciągu 2 dni. 
Zamawiający wymaga, aby lekarze i pielęgniarki biorący udział w realizacji zamówienia 
posiadali aktualne prawo do wykonywania zawodu oraz spełniali wymagania określone 
przepisami  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 
Przewidywana ilość pracowników/kandydatów Zamawiającego, którzy będą korzystać ze 
świadczeń zdrowotnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w Szczecinie wyniesie 
252 (dotyczy pracowników zatrudnionych w placówkach Zamawiającego na terenie 
Szczecina, Polic, Trzebieży, Nowego Warpna, Stepnicy, Niechorza, Pobierowa, Mrzeżyna, 
Rogowa, Kamienia Pomorskiego), w tym: 

1) 10 osób wykonujących badania wstępne, 
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, 

5) 13 osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, 
6) 26 osób zatrudnionych na stanowiskach należących do załóg jednostek pływających, 



 3

7) 13 osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi. 
 
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. 

 
Część II Świadczenia zdrowotne na terenie miasta Świnouj ścia 
 
Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych opisanych w przedmiocie zamówienia w 
gabinetach lekarskich znajdujących się na terenie miasta Świnoujścia. 
Wykonawca zapewni bieżącą realizację świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od 
poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00, przez lekarza uprawnionego do 
wykonywania badań. 
Wykonawca przeprowadzi badania na podstawie skierowania wystawionego przez 
Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) 
oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w 
sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich 
statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy 
oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. z 1993 r., Nr 17, poz. 
80). 
Badania wykonywane będą w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika Zamawiającego 
a w uzasadnionych przypadkach wynikających z zakresu koniecznych badań w ciągu 2 dni. 
Zamawiający wymaga, aby lekarze i pielęgniarki biorący udział w realizacji zamówienia 
posiadali aktualne prawo do wykonywania zawodu oraz spełniali wymagania określone 
przepisami  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm 
 
Przewidywana ilość pracowników/kandydatów Zamawiającego, którzy będą korzystać ze 
świadczeń zdrowotnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w Świnoujściu wyniesie 
139 (dotyczy pracowników  zatrudnionych w placówkach Zamawiającego na terenie 
Świnoujścia, Karsiboru, Kanału Piastowskiego, Wolina, Międzyzdrojów, Dziwnowa, 
Międzywodzia), w tym: 
 

1) 10 osób wykonujących badania wstępne, 
2) 10 osób wykonujących badania kontrolne, 
3) 41 osób wykonujących badania okresowe, zatrudnionych na stanowiskach 

komputerowych, w tym: 
− 20 osób do 50 roku życia, 
− 21 osób powyżej 50 roku życia, 

4) 35 osób wykonujących badania okresowe uwzględniające prace wymagające 
sprawności psychofizycznej, 

5) 5 osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, 
6) 29 osób zatrudnionych na stanowiskach należących do załóg jednostek pływających, 
7) 9 osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszt : 
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- 15 badań widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie dla wyżej wymienionych 
pracowników, którzy są uprawnieni do kierowania pojazdem w ramach obowiązków 
służbowych, 
-  45 badań na boreliozę pracowników narażonych na ukąszenia przez kleszcze przy 
pracach w terenie, 
-  10 szczepień przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. 
 

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
Oferty cz ęściowe - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  od 01/01/2013 do 31/01/2014 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
2) Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do 
niniejszej SIWZ 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

5)  W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1)  ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ;  

     z załączonym cennikiem,   

           W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 

 2)  pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1  SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Kryteria oceny ofert :  cena brutto 100%  
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, 
 w terminie do dnia 19/12/2012 do godz. 10:30. 
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Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29 
Dnia 19/12/2012 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 499304-2012 z dnia 10.12.2012r. 


