
 

 
 

Załącznik nr 2 
Opis przedmiotu zamówienia   

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
„Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym  

orzeczeniem lekarskim” 
 
 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów pozakonkursowych:  
 
1.“Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy 
na poziomie krajowym i regionalnym.” 
 
2.“Wspieranie realizacji II zadania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie 
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość 
nadawanych kwalifikacji.” 
 
3.„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 
 
4. „Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych” 
 
5. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 
 
6. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności 
poznawczych dzieci i młodzieży”, 
 
jak również w ramach innych projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez 
Instytut Badań Edukacyjnych oraz w ramach prowadzonej działalności statutowej.  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych 

badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych 
i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w instytucie oraz wydawanie orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach 
zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy i innych przewidzianych  
w Kodeksie pracy.  

2. Szczegółowy zakres merytoryczny zamówienia – zakres obejmuje usługi m.in.: 
1) przeprowadzanie wobec pracowników Zamawiającego badań lekarskich na terenie :  

a. wstępnych,  
b. okresowych   
c. kontrolnych, 



 

zgodnie z następującymi przepisami: 

 art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040  
z póżn. zm.). 

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 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. 2016 poz. 2067.), 

2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, tj. po zgłoszeniu się 
pracownika Zamawiającego na badania, zgodnie z umową. 

3. Informacje o Zamawiającym – Instytut Badań Edukacyjnych 
1) liczba pracowników na dzień 15.11.2019 r. - 280 osób, w tym: 

a) stanowiska pracy administracyjno – biurowe – 260 
b) kierownicy i dyrektorzy – 20, 

2) przewidywane zatrudnienie w IBE w 2020 r.: ok. 330 osób 
3) czynniki szkodliwe i uciążliwe: 

a) obsługa monitora powyżej 4 godzin, 
b) obciążenia mięśniowo-szkieletowe (pozycja siedząca), 
c) stres, zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym  

z zarządzaniem personelem. 
4. Przewidywana liczba badań:  

a) badania wstępne pracowników – 50 
b) badania wstępne kadry zarządzającej – 5 
c) badania okresowe pracowników – 60 
d) badania okresowe kadry zarządzającej – 20 
e) badania kontrolne – 30 

Zamawiający zastrzega, że liczba badań jest tylko szacunkowa i może ulec zmianie  
w trakcie realizacji umowy. 

5. Organizacja świadczenia usług medycznych:  
1) Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania 

wystawionego przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2) Badania wstępne i okresowe wykonywane będą po telefonicznym lub osobistym 

zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu oraz godziny rozpoczęcia badań. 
Termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przekraczać 3 
dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby.  

3) Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od 
poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań 
profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.  

4) Na stanowiskach wymagających dodatkowych badań osób kierowanych, Zamawiający 
uznaje za konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

5) Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie 
zaświadczenia stwierdzającego:  
a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub  

b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.  



 

 
6. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.  
 
7. Podstawa płatności 

1) Podstawą płatności za wykonaną usługę jest faktura VAT, do której dołączony będzie 

imienny wykaz osób, na rzecz których badania zostały wykonane. Faktura będzie 

wystawiona ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie zleceń za usługi 

wykonane w danym miesiącu. 

2) Płatności za usługę dokonywane będą przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy  

w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury . 

 
 

 


