Urząd
Miasta i Gminy
Myślenice
BZP/271/3/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający: Gmina Myślenice zaprasza do złożenia oferty na:
wykonanie usługi okresowych badań lekarskich oraz badań lekarskich w zakresie
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi ochrony zdrowia:

1.

85100000-0

Przedmiot Zamówienia:
a.

opis szczegółowy:
Zakres okresowych badań lekarskich określa załącznik do rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych
badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 210, poz. 1627).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2019
r. poz. 341 z póź. zm.) określa zasady dotyczące badań lekarskich niezbędnych do
wydania zezwolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, w tym specjalnymi
samochodami pożarniczymi.

b.

wielkość Zamówienia:
Badaniami objęci będą strażacy oraz strażacy-kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych
Miasta i Gminy Myślenice. Przewidywana ilość osób do wykonania badań to około:
•

20

strażaków

biorących

bezpośredni

udział

w

działaniach

ratowniczych

udział

w

działaniach

ratowniczych

działaniach

ratowniczych

wykonujących badania pierwszy raz,
•

40

strażaków

biorących

bezpośredni

wykonujących badania kolejny raz do 50 roku życia,
•

10

strażaków

biorących

bezpośredni

udział

w

wykonujących badania kolejny raz powyżej 50 roku życia,
•

10 strażaków-kierowców OSP wymagających orzeczenia lekarskiego i orzeczenia
psychologicznego, w tym 5 wykonujących badania łącznie z w/w.

Rzeczywista liczba osób skierowanych na badania będzie wynikać z faktycznych potrzeb
Zamawiającego.
c.

wymogi stawiane przez Zamawiającego:

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, tel. 12 63 92 300, info@myslenice.pl

Ze względu na to, że przedmiot zamówienia obejmuje badania strażaków Ochotniczych
Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice, Zamawiający wymaga, aby badania były
wykonywane na terenie Miasta Myślenice. Wykonawca winien zapewnić co
najmniej jeden dzień umożliwiający wykonanie wszystkich badań, co najmniej do
godziny 19.00 bądź w sobotę.
Podstawą do świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej
osobie kierowanej na badania, podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice lub
upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
-

wykonania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami sztuki
lekarskiej

przez

uprawnionych

do

ich

wykonania

lekarzy

posiadających

odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe,
-

wydania osobie skierowanej na badania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
w 1 egz. bezpośrednio po badaniu,

-

dostarczenia

Zamawiającemu

wraz

z

fakturą

po

1

kserokopii

wydanych

zaświadczeń i orzeczeń oraz zestawienia osób badanych,
-

zapewnienia lekarza medycyny pracy posiadającego stosowne uprawnienia,
kwalifikacje, specjalizację i wiedzę,

2.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.,

3.

Sposób przygotowania oferty:

4.

a.

ofertę należy złożyć w formie pisemnej z opisem:

b.

ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

c.

oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.

d.

oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.

Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a.

5.

formularz oferty wg załączonego do niniejszego pisma wzoru,

Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę należy wliczyć:
a.

wartość wykonania przedmiotu zamówienia,

b.

obowiązujący podatek od towarów i usług,

c.

wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązująca przez okres
trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
6.

Miejsce i termin złożenia oferty:
a.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/01/2020 do godz. 10:00 r. w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 – osobiście w Dziennik
Podawczy lub przesłać w formie elektronicznej jako plik w formacie pdf na adres email:
info@myslenice.pl. Oferta elektroniczna może być w formie szyfrowanego pliku pdf pod
warunkiem, że wykonawca bezpośrednio po upływie terminu składania ofert prześle hasło
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umożliwiające otwarcie pliku. Nieprzesłanie hasła w ustalonym terminie lub przesłanie
hasła błędnego, uniemożliwiającego otwarcie pliku oferty może skutkować odrzuceniem
oferty.
7.

8.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
a.

Jacek Warzecha:

tel: 12 372-09-31, fax: 12 639-23-76, e-mail: zrk@myslenice.pl,

b.

Adam Zadora:

tel: 12 372-09-30; fax: 12 639-23-76, e-mail: zrk@myslenice.pl.

Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę z Gminą Myślenice.

9.

Inne:
Zamawiający nie przewiduje organizowania badań w zorganizowanych formach grupowych.
Strażacy będą kierowani pojedynczo na badania zgodnie z terminem ważności posiadanych
badań.

W załączeniu:
1)

Formularz oferty,

2)

wzór umowy wraz ze wzorem skierowania i zaświadczenia

Bogdan
Pacek

Elektronicznie podpisany
przez Bogdan Pacek
Data: 2020.01.15 11:29:43
+01'00'
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