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Znak sprawy: AG.I.272.2.36.2019      Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego pn.:  

„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy”, znak: AG.I.272.2.36.2019. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (obowiązek 

pracodawcy wynikający z art. 229 § 2 i 4 Kodeksu pracy) polegających  na wykonywaniu badań 

profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (badania 

wstępne, okresowe, kontrolne, badania psychologiczne dla kierowców , badania psychoruchowe dla 

kierujących samochodem do celów służbowych, badania psychologiczne  dla strażników PSŁ,PSR). 

Badanie laboratoryjne: morfologia krwi, badanie ogólne moczu dla każdego pracownika oraz 

specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe. 

Wykaz osób (stanowisk oraz zagrożeń na danym stanowisku) do wykonania badań profilaktycznych 

pracowników za okres  od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; 

1. Badania wstępne- ok. 80 osób; 

2. Badania kontrolne- ok. 25; 

3. Badania okresowe: 

 Stanowiska kierownicze (decyzyjne) – 30 osób;   

(badania psychoruchowe dla kierujących samochodem do celów służbowych, obsługa monitora 

ekranowego, wymuszona pozycja, stres); 

 Pracownicy administracyjno-biurowi, - 120 osób (w tym 20 osób- badania psychoruchowe dla 

kierujących samochodem do celów służbowych, obsługa monitora ekranowego, wymuszona 

pozycja ); 

 Portierzy- 5 osób (obsługa monitora ekranowego, praca w zmiennych warunkach 

atmosferycznych, praca zmianowa, praca w porze nocnej); 

 Robotnicy gospodarczy-  1 osoba (praca na wysokości powyżej 3 m, praca w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, praca fizyczna, obsługa urządzeń mechanicznych, obsługa 

i prowadzenie ciągnika);  

 Sprzątaczki– 2 osoby (praca z chemią gospodarczą, praca fizyczna); 

 Kierowcy kat B- 2 osoby (badania psychologiczne i psychoruchowe, zmienne warunki 

atmosferyczne); 

 Strażnicy PSR, PSŁ--4 osoby (obsługa monitora ekranowego, prowadzenie samochodu 

służbowego, praca z bronią, praca w porze nocnej, zmienne warunki atmosferyczne, praca na 

wysokości powyżej 3 m);  

 Wojewódzcy Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego – 2 osoby (praca zmianowa, praca 

w porze nocnej, obsługa monitora ekranowego, nadmierny wysiłek głosowy); 

 Operatorzy numerów alarmowych – 25 osób  (obsługa monitora ekranowego, praca zmianowa, 

praca w porze nocnej, nadmierny wysiłek głosowy, praca w słuchawkach, stres); 

 Konserwator- 2 osoby (praca powyżej 3m, praca fizyczna, zmienne warunki atmosferyczne); 

 Mechanik samochodowy-1 osoba (praca z olejami, smarami, paliwem, praca fizyczna); 

 Telefonista- 1 osoba (obsługa monitora ekranowego, praca na wysokości do 3m); 
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 Hydraulik- 1 osoba (praca na wysokości do 3m, praca fizyczna); 

 Magazynier- 3 osoby (ręczne i mechaniczne prace transportowe i porządkowe, praca na 

wysokości powyżej 3m, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych). 

Podana ilość pracowników objętych badaniami może ulec zmianie. 

Odpłatność za wykonanie badań profilaktycznych powinna być jednakowa dla każdego 

przebadanego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko (cena uśredniona - dla 1 osoby).  

Badania muszą być wykonane na terenie Kielc, na terenie jednego obiektu w ciągu 1 dnia 

od poniedziałku do piątku, rejestracja telefoniczna, na podstawie wydanego skierowania przez 

pracodawcę.  

Okres obowiązywania umowy od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Szacunkowa ilość osób skierowana do badań lekarskich w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 

304 osoby. 

 


