
Ogłoszenie nr 510214862-N-2019 z dnia 09-10-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy: Świadczenie usługi profilaktycznej 
opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy, kandydatów na stażystów, pracowników ZUS 

Oddziału w Bydgoszczy oraz rezydentów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 586824-N-2019 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 
17756000000000, ul. ul. Świętej Trójcy  33, 85-224  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, tel. 523 418 308, e-mail jowita.osmialowska@zus.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy, kandydatów na 
stażystów, pracowników ZUS Oddziału w Bydgoszczy oraz rezydentów. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

040000/271/V/2019/ZAP 
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:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla 
kandydatów do pracy, kandydatów na stażystów, pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddziału w Bydgoszczy oraz rezydentów. Świadczenie usług medycznych w 
zakresie medycyny pracy obejmuje: przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, 
okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy zgodnie ze wskazówkami 
metodycznymi przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
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zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457 ze zm.), badań okulistycznych i badań dla osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności. udział lekarzy medycyny pracy Wykonawcy w 

posiedzeniach komisji BHP oraz zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego Zamawiającego i 

kontrola warunków pracy, wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub przeciwwskazania 

zdrowotne do pracy na określonym stanowisku zgodnie z obowiązującymi wzorami, 

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej z zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby 

medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych 

dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 149 poz. 1002). wydawanie recept na zakup okularów 

korygujących wzrok oraz stosownego zaświadczenia w przypadku stwierdzenia potrzeby ich 

stosowania przez pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego po 

przeprowadzeniu badań wzroku – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973). 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 85147000-1

Dodatkowe kody CPV: 85121000-3 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 156609 

Waluta pln 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

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
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Nazwa wykonawcy: Przychodnia Komunalni Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Sportowa 5 

Kod pocztowy: 85-091 

Miejscowość: Bydgoszcz 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

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

Nazwa wykonawcy: Przychodnia Komunalni Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Sportowa 5 

Kod pocztowy: 85-091 

Miejscowość: Bydgoszcz 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

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 140642.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 140642.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209515.00 

Waluta: pln 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

tak

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. 
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