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OPIS   PRZEDMIOTU    ZAMÓIENIA 

 

I. Zamawiający: 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  

ul. Kościuszki 96  

64 - 700 Czarnków  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego zgodnie z; 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  

środowisku pracy (Dz. U. z 2018 poz.1286 z późn.zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole 

elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.331), 

- sporządzenie rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowisku pracy na podstawie wykonanych pomiarów. 

Aparaty/ urządzenia  podlegające w/w pomiarom:  

1. diatermia chirurgiczna ERBE VIO 3000 nr 11452386 – sala A blok 

operacyjny, 

2. diatermia chirurgiczna EMED ES 350 nr 35171 - sala A blok operacyjny,   

3. diatermia chirurgiczna EMED ES 300 nr 30380 - sala B blok operacyjny,  

4. diatermia chirurgiczna ERBE VIO 3000 nr 11452389 - sala B blok 

operacyjny,   

5. diatermia chirurgiczna HBS 100 nr 04150255 - ginekologia / endoskopia, 

6. lancetron GFT 400 – poradnia dermatologiczna,  

7. diatermia chirurgiczna HBS 300 nr 2180042 – ginekologia / endoskopia,  



 

III. Termin składania ofert i realizacji: 

1. Termin składania ofert: do dnia 05.08.2022r. do godz. 12.00 

2. Termin wykonania pomiarów do dnia 31.08.2022r. - po uprzednim ustaleniu 

terminu (preferowany dzień środa)  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

V. Istotne postanowienia zamówienia: 

 

Wymagania dodatkowe: 

Cena za wykonanie usługi  powinna  zawierać  koszty wykonania  usługi – w tym  koszty  

dojazdu do siedziby Zamawiającego. 

 

Realizacja czynności w siedzibie zamawiającego. 

 

VI. Płatność za przedmiot zamówienia: 

1. Jednorazowo po wykonaniu usług oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Faktura jak  

i  odbiór  powstałych  w wyniku   wykonanej usługi   dokumentów  powinny   być 

potwierdzone przez zamawiającego.  

2. Termin płatności  min.  21 dni, przelew. 

3. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat. 

 

VII. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)  

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź 

telefonicznie. 

Zamawiający zastrzega sobie zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania 

przyczyny!  

 

IX. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela: Starszy Specjalista ds. BHP mgr Sebastian Urbański pod 

numerem telefonu 67 352 81 70 wew. 127   
 
 

 

 

 


