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ZAMAWIAJĄCY:  
 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. 
ul.  Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka 

tel.  /fax 029 760-32-61 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE  UPROSZCZONYM 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy tj.: sukcesywne badania lekarskie wstępne, 
okresowe i kontrolne dla pracowników OPWiK Sp. z. o.o. w latach 2023-2025 

Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzenia 
Przetargów i Udzielenia Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie internetowej 
www.opwik.pl 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:  

1. W sprawach merytorycznych: 
Małgorzata Kobrzeniecka; e-mail: malgorzata.kobrzeniecka@opwik.pl 

2. W sprawach proceduralnych: 
Emilia Woźniak, e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl 

I. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy tj.:  

- sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne przewidziane w zakresie wynikającym z 
przepisów Kodeksu Pracy, art. 229 dla pracowników OPWiK Sp. z. o.o.  

1. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w:  

- ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2022 poz. 437);  

- 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 (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z 
późn. zm.).  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

- wykonywanie badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy 
przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki 
uciążliwe, 

- wykonywanie badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju 
wykonywanej pracy, 

- wykonywanie badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z  powodu 
choroby trwała ponad 30 dni, 

- wydawanie orzeczeń lekarza medycyny pracy, 

- współpracę z działem BHP oraz Działem Organizacji i Spraw Pracowniczych Ostrołęckiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w zakresie należącym do właściwości służby 
medycyny pracy. 
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3. Ogólna charakterystyka zamówienia: 
1) Liczba zatrudnionych pracowników - 114. 
2) Zamawiający zastrzega, że ilość badań określona powyżej wskazana została dla potrzeb ustalenia 

wartości przedmiotowego zamówienia i ma charakter orientacyjny. 
3) Organizacja pracy Wykonawcy powinna zapewnić pracownikom wykonanie wszystkich niezbędnych 

badań profilaktycznych maksymalnie w ciągu 2 dni.  
4) Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez 

zamawiającego. Skierowanie będzie zawierać:  

- określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest lub będzie zatrudniony, 

- opis warunków pracy, 

- informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych.  

5) Zakres badań objętych przedmiotem zamówienia:  

Lp. Rodzaj badania Przewidywana liczba badań 

1. Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia 270 

2. Badanie moczu 60 

3. Badanie morfologiczne krwi 160 

4. Badanie poziomu cukru we krwi 250 

5. Alat 160 

6. Bilirubina 60 

7. Lipidogram 50 

8. Aspat 50 

9. EKG 200 

10. Ocena narządu równowagi 100 

11. Ocena narządu słuchu 60 

12. Badanie okulistyczne 260 

13. Audiogram 200 

14. Spirometria 50 

15. Badanie sanitarno-epidemiologiczne 40 

16. RTG klatki piersiowej I projekcja 50 

17. Badanie psychologiczne 40 

18. Konsultacje psychologiczne 70 

19. Widzenie zmierzchowe 50 

6) Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub,  
- przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 

7) Orzeczenia lekarskie będą wydawane w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla podlegającego 
badaniom pracownika, drugi egzemplarz dla pracodawcy, któremu badany pracownik to orzeczenie 
dostarczy. 
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8) Zamawiający wymaga, aby usługi, o których mowa w pkt. 6 poz. 1 - 15, wykonywane były w jednym 
miejscu, które Wykonawca wskaże w ofercie. 
Przez określenie „jedno miejsce” należy rozumieć wskazanie jednego adresu, pod którym będą 
wykonywane badania objęte zakresem zamówienia.  
Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę do wykonania innym zakładom opieki zdrowotnej 
lub podmiotom wykonującym te świadczenia, jedynie badań opisanych w pkt. 6, poz. 16-19. Zamawiający 
dopuszcza wykonanie powyższych badań poza siedzibą Wykonawcy. 

9) Zamawiający wymaga, żeby wszystkie badania objęte przedmiotem zamówienia realizowane były w 
granicach administracyjnych miasta Ostrołęki. 

10) Wykonawca może poszerzyć zakres badań profilaktycznych o niezbędne konsultacje lekarzy specjalistów 
oraz o badania laboratoryjne wymagane przez odpowiednie przepisy.  
Wykonanie tych badań Wykonawca może powierzyć wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom lub 
osobom trzecim, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) po uprzedniej akceptacji kosztów 
przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji badanie konsultacyjne stanowi integralną część badania profilaktycznego, niezbędnego 
do wydania orzeczenia lekarskiego  
Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych badań poza siedzibą Wykonawcy. 

11) Zamawiający obciążony jest kosztem badań tylko przez Wykonawcę, z którym zawarł umowę.  
12) Rozliczenia za wykonane usługi odbywać się będą w cyklu miesięcznym. 
13) Do faktury obciążającej zamawiającego musi być załączony wykaz zawierający: nazwisko i imię 

pracownika oraz wykaz badań, którym pracownik został poddany. 
14) Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo zapłacić przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
15) Celem uwzględnienia skutków inflacji w trakcie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy przewiduje 

się waloryzację wynagrodzenia wg rocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanego przez GUS. Zapis powyższy będzie miał zastosowanie do usług realizowanych od dnia 01 
stycznia 2024 r. 

16) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
17) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
III.  WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki: 
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego odpisu z rejestru 
Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej. 

2. Posiadać wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że 
dysponuje lekarzami, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. oraz lekarzami posiadającymi 
specjalizację w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie 
dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (Załącznik nr 2) zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej Wykonanie zamówienia: zamawiający 
nie określił szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone 
oświadczenie (Załącznik nr 2) zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.  

4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia opłaconej 
polisy odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Brak 
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przedstawienia ww. polisy będzie traktowany jako uchylanie się od zawarcia umowy. W powyższym 
przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

6. Sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego (załącznik Nr 1). 
IV. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WW WARUNKÓW WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O 

ZAMÓWIENIE MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NW DOKUMENTY: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o § 16, ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania 
zamówień w OPWiK Sp. z o.o., przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku składania ofert przez podmioty 
występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 

2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika Nr 2 do 

warunków zamówienia. 
V. OFERTA. 
1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. 
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.  
VI. FORMA DOKUMENTÓW 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w 
formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą, ”ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone zgodności 
z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną 
z osób podpisujących druk, ”OFERTA”. 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
VII. PODPISY 
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik Wykonawcy podpisują: 

- załączniki Nr 1, 2, 3. 
- wzór umowy, 
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

VIII. PEŁNOMOCNICTWO 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika.  
Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
pełnomocnictwa. 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Składanie ofert poprzez platformę zakupową – oferta w formie zeskanowanych uprzednio podpisanych 
dokumentów lub w formie dokumentów (np.word/pdf)  podpisanych podpisem 
kwalifikowanym/zaufanym. 
Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2022 r. o godz. 11:00 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto. 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z 

realizacją opisanego przedmiotu zamówienia.  
XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o tej samej cenie to wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 
dodatkowych.  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena – waga – 100% 
Zamawiający wybierze ofertę, spełniającą warunki zamówienia, o najniższej zaoferowanej cenie brutto. 
XIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
XIV. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OPWIK SP. Z 

O. O.     
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), 
Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;  

2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl; 

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy tj.: sukcesywne badania lekarskie wstępne, 
okresowe i kontrolne dla pracowników OPWiK Sp. z. o.o. w latach 2023-2025” prowadzonym w trybie 
uproszczonym; 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa; 

6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie 
udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*; 
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

 

 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów 
i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


