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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług opieki zdrowotnej

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego.

2.1. Zgodnie z Kodeksem Pracy (i przepisami wykonawczymi) zakład pracy zobowiązany jest zapewnić

profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników.

W ramach tej opieki pracownicy podlegają następującym badaniom:

- wstępnym, którym poddawane są osoby przyjmowane do pracy, a także pracownicy przenoszeni na

inne stanowiska pracy,

- okresowym - termin ich określa lekarz zakładowy,

- kontrolnym, którym podlega pracownik w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30

dni, spowodowanej chorobą,

- do celów sanitarno - epidemiologicznych - poddawani są pracownicy zatrudnieni w stacjach

uzdatniania wody i laboratorium badania wody

oraz

- szczepieniom ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, tężcowi durowi

brzusznemu — pierwszemu szczepieniu poddawani są pracownicy Zakładu Produkcji Wody mający

bezpośredni kontakt z produkowaną wodą, wszystkim szczepieniom: pracownicy zatrudnieni przy

usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych tj. pracownicy Zakładu Oczyszczalni

Ścieków i Zakładu Eksploatacji Sieci i

- innym szczepieniom wymaganym ze względu na specyfikę pracy.

2.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami obejmuje również przeprowadzanie badań

lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o

możliwości wykonywania dotychczasowej pracy.

2.3. Poza ww. badaniami i czynnościami Zamawiający przewiduje obecność lekarza w siedzibie firmy — raz

w tygodniu w celu załatwienia spraw formalnych i przeglądu stanowisk pracy u Zamawiającego.

2.4. Zamawiający przewiduje również poddanie zainteresowanych pracowników:

- szczepieniom ochronnym przeciw grypie (jesienią),

- badaniom dodatkowym, gdy nie są one wymagane na stanowisku pracy. Badania te to: morfologia,

OB, cholesterol, glukoza, rtg klatki piersiowej, PSA dla mężczyzn oraz TSH dla kobiet.

Realizacja zamówienia powinna wyczerpywać obowiązki nałożone na Zamawiającego jako

pracodawcę wynikające z art. 229 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

917 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy: Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich, zakresu profilaktycznej

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 z późn.zm.).
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Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować inne obowiązujące przepisy

prawa, określone m.in.:

• ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(tj. Dz.U. z 2078 r. poz. 751 ze zm.) w zakresie badań sanitarno-epidemiologiczne osób podejmujących

lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub

choroby zakaźnej na inne osoby, oraz w zakresie wykonywania szczepień ochronnych wskazanych na

danym stanowisku pracy;

• ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póżn.zm.)

w zakresie badań kierowców i osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych.

Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca wypełnia zadania w zakresie i na zasadach określonych

w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn.zm.).

Informacje ogólne:

1. EPWiK Sp. z o.o. ma na celu bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia

odbiorców w wodę i odprowadzenie ścieków. Spółka zatrudnia na umowę o pracę ok. 300 osób.

• Około 2/3 załogi to pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy eksploatacji sieci i urządzeń

wodociągowo — kanalizacyjnych (monterzy, konserwatorzy) oraz obsłudze urządzeń wodociągowo —

kanalizacyjnych (maszyniści i aparatowi stacji uzdatniania wody, maszyniści przepompowni ścieków

oraz stacji wirówek. Ponadto spółka zatrudnia: kierowców, operatorów sprzętu specjalistycznego

(koparki, wózki widłowe), monterów i mechaników wodomierzy, elektromonterów, ślusarzy,

spawaczy. Pozostali pracownicy (około 100 osób) zatrudnieni są na stanowiskach nierobotniczych.

• W grupie pracowników kierujących pojazdami Spółka zatrudnia:

- 14 osób na stanowisku kierowcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 wrześnie 2001

r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 z późn. zm.);

- 65 osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy oraz osób, które kierują pojazdami w ramach

obowiązków służbowych (niepodlegających ustawie Jw.).

• W EPWiK Sp. z o.o. wykonuje się prace zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 7650 z późn.zm.) do prac szczególnie niebezpiecznych.

Są to prace:

- wewnątrz zbiorników, kanałów, studni,

- poniżej poziomu gruntu i na wysokości,

- z czynnikami biologicznymi i rakotwórczymi,

- z prądem elektrycznym.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych:

- narażeni są przede wszystkim na czynniki szkodliwe związane z pracą przy monitorach

ekranowych.

Pracownicy Laboratorium:

- narażeni są na kontakt ze stosowanymi niebezpiecznymi substancjami i preparatami

chemicznymi, w tym z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi.

Pracownicy Zakładu Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium Badania Ścieków oraz Działu Kanalizacji:

- narażeni są na czynniki biologiczne,

- hałas,

- prace na wysokości

- prace na zewnątrz i wewnątrz budynku,

- prace w kanałach, studniach i studzienkach kanalizacyjnych.

Monterzy sieci wod.-kan. narażeni są na:

- kontakt z czynnikami biologicznymi,

- hałas,
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- wibracje,

- pracę w środowisku mokrym wilgotnym (praca w wykopach).

Obsługa Stacji Uzdatniana Wody narażona jest na:

- hałas,

- pracę na zewnątrz wewnątrz budynku,

- pracę z podchlorynem sodu.

3. Wymagania Zamawiającego dot. realizacji zamówienia, warunki umowy:
1. Wymagany termin realizacji — 1.01.2019 r. —31 .12.2020 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia — placówki (gabinety, laboratoria, pracownie radiologiczne)

zlokalizowane w Elblągu.

3. Czas pracy:

a. gabinet lekarza medycyny pracy: co najmniej 3 razy w tygodniu przez 4 godziny w każdym

z wyznaczonych dni, w godzinach między 7:00 a 16:00.

b. gabinety lekarzy specjalistów: co najmniej okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa —

przynajmniej 3 razy w tygodniu, przez 2 godziny w każdym z wyznaczonych dni,

c. laboratoria, pracownie radiologiczne - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 — 16:00,

4. Czas oczekiwania na wyniki badań podstawowych — najpóźniej w następnym w dniu roboczym.

5. Lekarz zobowiązany jest uczestniczyć w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy —

wg potrzeb (orientacyjnie raz na kwartał).

6. Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie w okresach miesięcznych. Zapłata następować

będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym

wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne

z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

8. Na etapie zawarcia umowy lub w okresie jej obowiązywania Zamawiający może żądać porozumień

lub umów zawartych z podwykonawcami, o których mowa w pkt 3.b i 3.c., na wykonywanie badań i

konsultacji specjalistycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy lub

odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złoży dokumentów,

o których mowa w zdaniu poprzednim.

Uwaga:

Usługi będące przedmiotem zamówienia muszą być świadczone nieprzerwanie przez cały okres

obowiązywania umowy.

Jeżeli zaistnieją okoliczności, w wyniku których wskazane w ofercie (uzgodnione na etapie podpisywania

umowy) gabinety, laboratoria lub pracownie radiologiczne chwilowo lub okresowo nie będą mogły

świadczyć usług, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i wskazać placówki pełniące

zastępstwo. Placówki te muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej siwz w zakresie lokalizacji,

czasu pracy i zakresu wykonywanych czynności. Rozliczenia z placówką wskazaną do pełnienia

zastępstwa prowadzone będą w sposób określony w 4 pkt 4 wzoru umowy.

4. Warunki, które spełnić muszą Oferenci ubiegający się o zamówienie:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty) oraz

dokumenty wymienione w pkt 8.3 ÷ 8.4.
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5. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty wynikać musi z kalkulacji sporządzonej przez Oferenta w formularzu oferty.

2. Przedstawiona w ofercie cena ustalona zostanie na podstawie:

a) stałej (ryczałtowej) miesięcznej stawki za objęcie opieką 1 pracownika Zamawiającego,

b) kosztu wykonania szczepień ochronnych,

c) kosztu badań dodatkowych, o których mowa w pkt 2.4 siwz.

3. Ceny określone w ofercie nie ulegną zmianie w pierwszym toku obowiązywania umowy. Ewentualna

zmiana cen w toku 2020 nastąpi stosownie do prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług

konsumpcyjnych publikowanego w ustawie budżetowej lub średniorocznego wskaźnik cen towarów i

usług konsumpcyjnych ogółem, publikowanego przez GUS albo innych uzasadnionych kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę. Zmiana cen może nastąpić na wniosek którejkolwiek ze stron i
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Uwaga:

- określone w formularzu oferty ilości (liczba pracowników oraz w szczególności liczba przewidzianych

do wykonania szczepień) są wielkościami szacunkowymi służącymi obliczeniu ceny oferty i

następnie porównaniu złożonych w przetargu ofert — nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia

przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług,

- w ryczałtowej miesięcznej stawce, o której mowa w ppkt 2.a) należy ująć wszelkie koszty związane

z wykonaniem umowy, w tym: badania laboratoryjne i radiologiczne wymagane na stanowisku pracy,

badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia, badania lekarzy specjalistów i psychologa, jeżeli w ocenie

lekarza prowadzącego badania profilaktyczne są one konieczne na danym stanowisku pracy.

Ponadto w stawce tej ująć należy wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę dla należytego

wykonania umowy (np. najem pomieszczeń itp.),

W zakresie badań kierowców przez psychologa Zamawiający zwraca uwagę, że koszt tych

badań wkalkulować należy w stawkę o której mowa w pkt 2.a). Dotyczy to wszystkich

kierujących pojazdami, zarówno pracowników kierujących doraźnie jak i zatrudnionych na
stanowisku kierowcy, w tym również kierowców wykonujących przewóz drogowy, stosownie

do art. 39j. ustawy o transporcie drogowym.

- w cenie szczepienia (ppkt 2.b) uwzględnić należy koszt szczepionki oraz pełen cykl jej podania,

- badania dodatkowe, o których mowa w pkt 2.4 siwz wykonywane będą na życzenie pracownika,

- rozliczenie za wykonanie umowy następować będzie zgodnie z 7 pkt 2 wzoru umowy,

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu ewentualnej różnicy ilościowej

pomiędzy przewidywaną ilością zamówienia a faktycznie zakupioną przez Zamawiającego.

6. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga 100 %) - Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, który

złoży ofertę najtańszą.

7. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej siwz.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz dokumenty.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa, podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez

notariusza. (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności kopii

przez osoby upełnomocnione).

4. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je za zgodność

z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3.

4



5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „opieka zdrowotna- oferta”. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za przedterminowe otwarcie przesyłki w przypadku nie dokonania zalecanego
oznakowania.

8. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:
1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 7.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG).

3. zgłoszenie działalności w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,

4. polisa (lub inny dokument) potwierdzająca, że Oferent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Uwaga:

- dokumenty wymienione w pkt 8.3 ÷ 8.4. składane są w formie kopii poświadczonej przez
Oferenta za zgodność z oryginałem,

- brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np.
niepodpisanego lub niepoświadczonego za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione

do reprezentowania Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty.

9. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 30.11.2018 r. do godz. 10:00 w Dziale Obsługi Klienta

Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05w pokoju nr 17.

2. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną Oferentom bez otwierania.

10. Inne postanowienia:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Maria Komarzeniec

tel. 552307110 (sprawy merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 552307432 (sprawy formalne).
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,
spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty lub dokumentów.

5. O wyniku postępowania powiadomieni zostaną wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

7. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej przygotowaniem.

8. Zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wzórumowy

2. Formularz oferty
DYREK9R ZĄDU

I mgr in,r/Jkiewicz
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