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Ogłoszenie nr 510282302-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul.
Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366,
225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363. 
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych
dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
znak sprawy: AEZ/S-120/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego: 1)nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych,
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników naukowo-technicznych i
inżynieryjno-technicznych, którzy prowadzą lub obsługują zajęcia dydaktyczne oraz realizują
prace naukowo-badawcze w dyscyplinach: medycyna, stomatologia, w powiązaniu z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych, 2)nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz
pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, którzy prowadzą zajęcia
dydaktyczne oraz realizują prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych,
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dziedzinie nauk o zdrowiu, dziedzinie nauk medycznych i dziedzinie nauk biologicznych,
3)pracowników administracyjnych, bibliotecznych, pracowników obsługi i gospodarczych, w
tym zatrudnionych w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w miejscach
prowadzenia prac naukowo-badawczych wymienionych w ppkt 1 i 2, 4)rezydentów
realizujących programy specjalizacyjne: medycyna sądowa, patomorfologia, zwanych także
„Badaniami lekarskimi”, wyszególnionymi co do rodzaju i liczby w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem ust. 2. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany
liczby Badań lekarskich, a także ich ograniczenia, ze względu na potrzeby, których nie jest w
stanie przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. 3.Zakres i tryb realizacji Badań
lekarskich oraz sposób ich dokumentowania będzie zgodny z: 1)Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.), 2)Ustawą z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o
służbie medycyny pracy (Dz. U. 2019 poz. 1175 t. j.), 3)Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 t. j.),
4)Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz.
1668), 5)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016, poz. 2067), 6)Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2013, poz.
1367), 7)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania
oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010, poz. 1002), 8)Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 marca 2006r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez
pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. z 2006, poz. 292), 9)Ustawą z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (D.U.
2018, poz. 1669), 10)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2018r. w sprawie
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz. U. z 2018, poz. 1868), 11)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 poz. 716 z późn.
zm.), 12)Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2019, poz. 1792 t.j.),
13)Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z
2019 poz. 1225 t.j.), 14) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2018 poz. 1938), 15)Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z
2019, poz. 728). 4.Badania lekarskie obejmują: 1)badania: wstępne, okresowe, kontrolne,
badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, 2)badania lekarskie do celów
sanitarno – epidemiologicznych, 3)badania niezbędne dla wydania zaświadczenia o potrzebie
udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, 4)badania lekarskie stwierdzające konieczność
stosowania okularów korekcyjnych, 5)określenie miana przeciwciał anty HBs, 6)szczepienia
jedną dawką przeciw WZW typu B, 7)szczepienia przeciw tężcowi, 8)dodatkowe badania o
dopuszczeniu do kierowania pojazdem w ramach obowiązków służbowych (psychotesty, pole
widzenia, widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie, audiogram i orzeczenie), 9)udział lekarza
medycyny pracy w pracach komisji BHP, 10)udział w zespole oceniającym ryzyko zawodowe,
11)przeprowadzanie okresowych przeglądów stanowisk pracy. 5.Badania lekarskie obejmują
także wydawanie orzeczeń: 1)o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy, 2)o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na
stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,
3)stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy
dotychczasowej, 4)o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
5)stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej,
6)stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ
wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do
żadnej z grup inwalidów. 7)Zaświadczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania
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zdrowia. 6.Wymagane warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1)Przychodnia medycyny
pracy, w której wykonywane będą Badania lekarskie, z wyłączeniem badania o dopuszczeniu do
kierowania pojazdem, zlokalizowana będzie w odległości nie większej niż 1 km (w linii prostej)
od siedziby Zamawiającego tj. od ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie. 2)Wykonawca zapewni
wykonanie wszystkich potrzebnych do wydania orzeczenia lekarskiego konsultacji
specjalistycznych oraz wykonanie/pobranie badań diagnostycznych w jednym miejscu, w
przychodni medycyny pracy, o której mowa w pkt. 1. Dopuszcza się, aby badanie o
dopuszczeniu do kierowania pojazdem wykonywane były we wskazanej placówce na terenie
m.st. Warszawy ale w odległości nie większej niż 2 km w linii prostej. 3)Badania lekarskie oraz
badania diagnostyczne będą wykonywane w godz. od 800 do 1800 w dni robocze (od
poniedziałku do piątku), w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do
rejestracji (osobistego, telefonicznego lub mailowego), a w przypadku szczepień ochronnych w
terminie do 6 dni roboczych od daty rejestracji (w w/wym. sposób). Zamawiający jednocześnie
wyjaśnia, że w miesiącu wrześniu co roku, kieruje na badania grupę pracowników ok. 250 osób.
W świetle powyższego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie badań w terminie
określonym powyżej oraz we Wzorze umowy w § 3 ust. 2. 4)Wszystkie badania diagnostyczne
oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wystawienia końcowego orzeczenia lekarza
medycyny pracy, wykonywane będą w dniu wizyty pracownika u lekarza medycyny pracy.
5)Orzeczenia lekarskie będą wydawane w dniu wizyty pracownika u lekarza medycyny pracy, z
wyjątkiem sytuacji oczekiwania na wynik niezbędnych badań diagnostycznych, np. na
nosicielstwo chorób jelitowych – do 14 dni roboczych od daty pierwszej wizyty u lekarza
medycyny pracy. 7.Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór
umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 85147000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE, do których mają zastosowanie postanowienia działu III, rozdział 6 ustawy
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej niż kwota
określona w art. 138g ust. 1, pkt. 1 ustawy, niniejsze postępowanie jest prowadzone na postawie
art. 138o) z uwzględnieniem przepisów o przetargu nieograniczonego tj. art. 39 ustawy, z
zastosowaniem w szczególności postanowień art. 138 n) ust. 1, 138k), 138q), 138r) ustawy, a
także przepisów ustawy przywołanych w niniejszej SIWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia,
że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 388000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Nielubowicza 5 
Kod pocztowy: 02-097 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 366635 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366635 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 366635 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


