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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników MegaSerwis sp. z o.o. 

w zakresie medycyny pracy dla lokalizacji: 

• Rogowiec – w lokalizacji Rogowiec lub Bełchatów  
•    Bogatynia – w lokalizacji Bogatynia lub Zgorzelec  
•    Bydgoszcz – w lokalizacji Bydgoszcz,  
• Zespół Elektrowni Dolna Odra – w lokalizacji Szczecin lub Nowe Czarnowo lub  
      Gryfino,  
•    Zgierz – w lokalizacji Zgierz lub Łódź  

oraz świadczenie ponadstandardowych usług medycznych. 

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące kategorie Usług: 

I. Usługi medycyny pracy – pełen zakres świadczeń z medycyny pracy  wynikający z przepisów 

Kodeksu pracy, Ustawy o służbie medycyny pracy oraz innych przepisów prawnych wydawanych 

na ich podstawie, w szczególności poprzez świadczenie następujących usług: 

1) Profilaktyczne badania wstępne, kontrolne i okresowe – tj. badania niezbędne do wydania 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań lub przeciwskazania do pracy 

na określonym stanowisku pracy, łącznie z badaniami psychologicznymi dla pracowników. 

a) Badania wstępne, kontrolne i okresowe prowadzone będą tylko przez lekarzy 

posiadających stosowne uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U. 

2016 poz. 2067). 

b) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nie zgłoszeniu się 

wyznaczonych pracowników na badania okresowe/wstępne/kontrolne.  

Zlecenie Usługi Zlecenie Usługi wykonania badania okresowego, kontrolnego, wstępnego 

będzie realizowane na podstawie pisemnego skierowania (dalej 

„Skierowanie”) wystawionego przez uprawnionego pracownika 

Zamawiającego. Skierowanie to będzie zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, o których mowa w Rozporządzeniu wskazanym w pkt.1a) 

powyżej, a także informację o grupie stanowiskowej, do której zaliczany jest 

dany pracownik. 

Termin wykonania 1) Badania wstępne, kontrolne i okresowe odbywać się będą w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku bez  żadnych limitów ilościowych. 

2) Wymagane wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, 

okresowych i kontrolnych) w ciągu jednego dnia (w przypadku 

konieczności przeprowadzenia badań psychologicznych, lub 

dodatkowych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza orzecznika 

-  maksymalnie 2 dni ). 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym zleceniu badania co 

najmniej na 3 dni przed planowanym terminem badania. W przypadku 

zlecania badań wstępnych/kontrolnych/okresowych dla większej liczby 

pracowników niż 10 osób, Zamawiający poinformuje Wykonawcę co 

najmniej na 5 dni przed planowanym terminem badania. 
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Odbiór Usługi 1) Efektem wykonanej Usługi będzie zaświadczenie lekarskie stwierdzające 

brak przeciwskazań lub przeciwskazania do pracy na określonym stanowisku 

zgodne z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu wskazanym w pkt.1a) 

powyżej wydawane na podstawie skierowań wydawanych przez 

Pracodawcę. 

2) Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej sporządzane 

są w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

a) dwa egzemplarze otrzymuje pracownik Zamawiającego poddawany 

badaniom, 

b) jeden egzemplarz pozostaje w aktach w poradni medycyny pracy. 

Sposób rozliczenia  
Usługi 

1) Z tytułu świadczenia Usług medycyny pracy, Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty na rzecz Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia, 

stanowiącego iloczyn liczby zatrudnionych przez Zamawiającego 

pracowników, na których rzecz Wykonawca zobowiązany był świadczyć te 

usługi w danym miesiącu kalendarzowym oraz stałej miesięcznej opłaty 

abonamentowej, określonej w Ofercie Wykonawcy za każdego pracownika 

Zamawiającego. Opłata abonamentowa, o której mowa powyżej jest stała 

bez względu na faktyczną ilość świadczeń medycznych udzielonych 

Pacjentom w danym miesiącu kalendarzowym. 

2) Podstawą wystawienia faktury będzie przekazana przez Zamawiającego 

informacja o stanie zatrudnienia w danym miesiącu. 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy comiesięcznej 

informacji o stanie zatrudnienia do 3 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Wielkość zatrudnienia ustala się wg 

stanu na ostatni dzień każdego miesiąca. 

2) Udział w pracach komisji/podkomisji BHP, zgodnie z art. 237 12 Kodeks Pracy. 

Zlecenie Usługi Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie 

posiedzenia komisji/podkomisji, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

Termin wykonania Wymagany jest udział lekarza medycyny pracy w pracach 

komisji/podkomisji BHP raz na kwartał, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Odbiór Usługi Udział lekarza medycyny pracy w pracach komisji/podkomisji BHP będzie 

każdorazowo potwierdzany podpisem na protokole z posiedzenia 

komisji/podkomisji BHP. 

Sposób rozliczenia   

Usługi 

Z tytułu świadczenia Usług, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia należnego za 

wszystkie usługi medycyny pracy (abonamentu). 

3) Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Zlecenie Usługi 
Zlecenie usługi badania do celów sanitarno-epidemiologicznych będzie 

realizowane na podstawie skierowania (dalej „Skierowanie”) wystawionego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Badania odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
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 Odbiór Usługi 
Efektem wykonanej usługi będzie wpis do książeczki zdrowia sanitarno-

epidemiologicznej 

 Sposób rozliczenia   

  Usługi 

Z tytułu świadczenia Usług, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia należnego za 

wszystkie usługi medycyny pracy (abonamentu). 

 

II. Ponadstandardowe usługi medyczne w  zakresie specjalistycznej  opieki zdrowotnej: 

1) W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej zagwarantowanie uprawnionym osobom 
dostępu do lekarzy specjalistów poniższych usług wg następujących zasad: 
a) nielimitowany dostęp do wizyt i leczenia przez lekarzy specjalistów, o których mowa w 

pkt. 2), w dni powszednie,  bez uprzedniej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (bez 
skierowania), za pośrednictwem rejestracji Wykonawcy (osobiście, telefonicznie lub przez 
kanały zdalne, np. konto pacjenta, chat, formularz internetowy), 

b) maksymalnie skrócony czas oczekiwania na wizytę lekarską u specjalistów oraz badania 
specjalistyczne o których mowa w pkt. 2) – nie dłuższy niż ….* dni, 

* ilość dni uzupełniona zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem 
ofertowym 

c) maksymalny czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty nie może przekroczyć 14 dni, 

zakładając, że osoba uprawniona do wizyty nie przedstawi własnych preferencji 

dotyczących wizyty, np. imiennie wskazany specjalista, określona godzina, określona 

placówka, 

d) maksymalny czas oczekiwania na specjalistyczne badania, zlecone przez lekarza 

specjalistę nie może przekroczyć 14 dni, za wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych 

sytuacji.  

2) Badania i świadczenia specjalistyczne wykonywane przez lekarzy specjalistów: 

a) chirurg, 
b) dermatolog, 
c) diabetolog, 
d) ginekolog,  
e) endokrynolog, 
f) kardiolog, 
g) gastrolog, 
h) nefrolog 
i) neurolog, 
j) okulista, 
k) reumatolog, 
l) ortopeda, 
m) pulmonolog, 
n) alergolog, 
o) urolog, 
p) otolaryngolog. 

3) Zabiegi ambulatoryjne – bezpłatne, bez limitu - zabiegi wykonywane w ramach porady 

lekarskiej prze lekarza lub pielęgniarkę. 

a) Zabiegi pielęgniarskie: 

• pomiar ciśnienia,  

• pomiar wzrostu i wagi ciała,  

• iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne, 

•  podłączenie wlewu kroplowego, pobranie krwi. 
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b) Zabiegi ogólnolekarskie: 

• pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych, 

• opatrzenie drobnych urazów ( rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane 

złamania), 

• usunięcie kleszcza. 

c) Zabiegi alergologiczne:  

• odczulanie (bez kosztu podawanych leków). 

d) Zabiegi chirurgiczne:  

• nacięcie ropnia, 

• leczenie wrośniętego paznokcia, 

• szycie rany, 

• zdjęcie szwów.  

e) Zabiegi ginekologiczne:  

• pobranie materiału do badania cytologicznego. 

f) Zabiegi okulistyczne:  

• badanie dna oka, 

• badanie ostrości widzenia, 

• badanie pola widzenia, 

• pomiar ciśnienia śródgałkowego, 

• usunięcia ciała obcego z oka, 

• dobór szkieł korekcyjnych. 

g) Zabiegi ortopedyczne:  

• opatrzenie drobnych urazów (skręcenia zwichnięcia, nieskomplikowane złamania bez 

kosztów stabilizatorów). 

h) Zabiegi otolaryngologiczne: 

• płukanie uszu, 

• przedmuchiwanie trąbki słuchowej, 

• usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła, 

• postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa, 

• opatrunek uszny z lekiem. 

i) Zabiegi urologiczne: 

• zakładanie cewników (bez kosztu cewnika). 

4) Diagnostyka laboratoryjna – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie 

skierowania od lekarza:  

a) Badania biochemiczne: 

Bezpłatne, bez limitu: 

• chlorki CI), 

• dehydrogeneza mleczanowa (LDH), 

• fosfataza sterczowa, 

• żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC). 

*.........% zniżki, bez limitu: 

• antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite, 

• ferrytyna, 

• transferytyna. 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

b) Badania serologiczne i immunologiczne: 
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Bezpłatnie, bez limitu: 

• oznaczenie grupy krwi układu A,B,O, Rh(D) z oceną hemolizyn, 

• odczyn Waalera-Rosego, 

• przeciwciała przeciw HBs. 

c) Badania hormonalne: 

*.........% zniżki, bez limitu: 

• aldosteron, 

• dehydroepiandrosteronu siarczan ( DHEAS), 

• estradiol, 

• hormon adrenokortykotropowy (ACTH), 

• hormon luteinizujący (LH), 

• kortyzol, 

• osteokalcyna, 

• parathormon (PTH), 

• progesteron, 

• prolaktyna (PRL), 

• testosteron, 

• trijodotyronina całkowita (TT3), 

• trijodotyronina wolna (fT3), 

• tyroksyna całkowita (TT4), 

• tyroksyna wolna (fT4). 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

d) Badania immunologiczne:  

* ........%  zniżki, bez limitu:    

• immunoglobulina E całkowita (IgE), 

• przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO), 

• przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG). 

 *   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

e) Badania wirusologiczne: 

* ........%  zniżki, bez limitu:    

• antygen HBe, 

• przeciwciała przeciw HBe, 

• przeciwciała przeciw HCV, 

• przeciwciała przeciw HIV, 

• przeciwciała przeciw rubella (różyczka) (IgG, IgM), 

• przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), 

• przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IgM). 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

f) Badania bakteriologiczne: 

Bezpłatnie, bez limitu:  

• posiew z rany 

g) Badania moczu: 

Bezpłatnie, bez limitu: 

• kreatynina w moczu 

h) Badania inne:  

Bezpłatnie, bez limitu:  

• Cytologia wymazu z szyjki macicy 
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* ........%  zniżki, bez limitu:    

• biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG ( z możliwością wykonania badania 

histopatologicznego), 

• skórne testy alergiczne – panel pokarmowy, 

• skórne testy alergiczne – panel wziewny, 

• skórne testy alergiczne – panel mieszany. 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

i) Diagnostyka radiologiczna – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na 

podstawie skierowania od lekarza: 

* ......%  zniżki, bez limitu:    

• Rtg klatki piersiowej, kręgosłupa, 

• urografia ( zdjęcie nerek, moczowodów i pęcherza), 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

j) Diagnostyka ultrasonograficzna – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na 

podstawie skierowania od lekarza: 

Bezpłatnie, bez limitu: 

• USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, 

• USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, 

• USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne), 

• USG scriningowe ginekologiczne, 

• USG miednicy małej, 

• USG piersi, 

• USG tarczycy, 

• USG ciąży, 

• echokardiografia (ECHO), 

• USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, 

• USG dopplerowskie szyi, 

• USG dopplerowskie kończyn, 

• USG gruczołu krokowego. 

k) Diagnostyka obrazowa TK i NMR – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na 

podstawie skierowania od lekarza: 

* .......%  zniżki, bez limitu: 

• TK i NMR głowy (przysadki, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, uszu), 

• TK i NMR tkanek miękkich szyi, 

• TK i NMR klatki piersiowej, 

• TK i NMR jamy brzusznej, 

• TK i NMR miednicy, 

• TK i NMR kości, 

• TK i NMR stawów, 

• TK i NMR kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego), 

• TK i NMR kończyny górnej i dolnej ( ręki, ramienia, przedramienia, nadgarstka, uda, 

podudzia, stopy). 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

l) Diagnostyka endoskopowa – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na 

podstawie skierowania od lekarza:  

* .......%  zniżki, bez limitu: 
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• gastroskopia / gastrofiberoskopia diagnostyczna ( z możliwością wykonania testu 

urazowego), 

• sigmoidoskopia, 

• rektoskopia, 

• kolonoskopia. 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

m) Badania czynnościowe – realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie 

skierowania od lekarza:  

Bezpłatnie, bez limitu:  

• spirometria, 

• EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, 

• EKG – próba wysiłkowa, 

• pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą Holtera ciśnieniowego). 

* .......%  zniżki, bez limitu:  

• EEG – encefalografia w trybie czuwania ( z wyłączeniem EEG we śnie, EEG biofeedback, 

video EEG), 

• EMG – elektromiografia, 

• densytometria kości udowej, 

• densytometria kości obu rąk, 

• audiometria tonalna, 

• audiometria impedancyjna (tympanogram). 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

n) Prowadzenie ciąży. 

Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konsultacje i badania 

diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu. 

o) Opieka stomatologiczna – stomatologia zachowawcza. 

Bezpłatnie, bez limitu:  

• przegląd stomatologiczny. 

*.......%  zniżki, bez limitu:  

• pełen zakres świadczeń stomatologii zachowawczej, 

• pełen zakres ekstrakcji zębów – na życzenie pacjenta w znieczuleniu miejscowym, 

• pełen zakres świadczeń chirurgii stomatologicznej 

• leczenie endodontyczne: wypełnianie kanałów korzeniowych, antyseptyczne leczenie 

kanałowe, leczenie zmian na błonie śluzowej. 

*   % zniżki uzupełniony zostanie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

 

Zlecenie Usługi Zlecanie Usług dokonywane będzie bezpośrednio przez 
uprawnionych do korzystania z ponadstandardowych usług 
medycznych pracowników Zamawiającego, według bieżących 
potrzeb. 

 


