
OSiR.DZP.261.1244.2022                                                           Będzin, dnia 12.12.2022 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

 ZAMÓWIENIA  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 

 KWOTY 130 000  ZŁOTYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

42-500 Będzin ul. Sportowa 4                                      

Adres do korespondencji:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział Zamówień Publicznych

42-500 Będzin ul. Sportowa 4

Tel. 32 267 30 07

Fax. 32 267 30 07

przetargi@  osir  .bedzin.pl  

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA -  usługa  pn.:  Świadczenie  usług  medycznych

w zakresie profilaktycznych badań lekarskich.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

(okresowych i kontrolnych) pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, badań wstępnych osób

przyjmowanych do pracy  oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.  Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający  wymaga,  aby  usługi  stanowiące  przedmiot  zamówienia  świadczone  były   w  obiekcie

będącym w dyspozycji Wykonawcy, usytuowanych na terenie Gminy Będzin w placówkach oddalonych

nie więcej niż 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego tj. ul. Sportowa 4,  42-500 Będzin. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
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IV.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU

DOKONYWANIA   OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

1.  W  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  posiadania  uprawnień

do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  nakładają  obowiązek

ich posiadania, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  który składa ofertę, był zarejestrowany

w  Rejestrze  Podmiotów  Wykonujących  Działalność  Leczniczą  zgodnie  z  wymogami  ustawy

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź.

zmian.).

Potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu,  Zamawiający

oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą

realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku  z zastosowaniem

przybliżenia dziesiętnego.

3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

4.Cena podana w ofercie  powinna zawierać wszystkie  koszty związane z realizacją  przedmiotu

zamówienia.

5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych

w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.  Oferta  musi  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  w  języku  polskim  pod  rygorem

nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.  Naniesienie  zmian  w  ofercie  przez  Wykonawcę  zobowiązuje  go  do  złożenia  podpisu

w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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9.Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  1233) przez  tajemnicę

przedsiębiorstwa  rozumie  się informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne

przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość

lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle

zajmującym  się  tym  rodzajem  informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,

o ile uprawniony do korzystania z informacji  lub rozporządzania nimi podjął,  przy zachowaniu

należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Informacje  stanowiące

tajemnicę  przedsiębiorstwa  powinny  być  zgrupowane  i stanowić  oddzielną  część  oferty,

opisaną  w  następujący  sposób:  „tajemnica  przedsiębiorstwa  –  tylko  do wglądu  przez

Zamawiającego”  (dotyczy  oferty  złożonej  w  formie  pisemnej).  Informacje  stanowiące

tajemnicę  przedsiębiorstwa  złożone  w  postaci  elektronicznej  podpisane,  powinny  zostać

złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim

zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający  ma  prawo  badać  skuteczność  zastrzeżenia  dotyczącego  zakazu  udostępniania

informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Następstwem  stwierdzenia

bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie. 

Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w terminie składania

ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym zaproszeniu  do  składania  ofert  stosuje  się  w

szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  przepisy  prawa  związane  z  przedmiotowym

zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany  przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według

druku stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA !  Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę

wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu
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we  właściwym  rejestrze  lub  ewidencji.  Pełnomocnictwo  może  być  przedstawione  w  formie

oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub

notarialnie poświadczonej kopii.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB  OCENY OFERT:  Najniższa  cena.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,

która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich ofert.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców

do złożenia ofert dodatkowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul Sportowa 4, 42-500 Będzin w sekretariacie lub drogą

korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin. 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@osir.bedzin.pl   (skan dokumentów)

Opakowanie  oferty  należy  opisać  w  sposób  umożliwiający  korespondencję  oraz  opisać  nazwą

zadania.

Termin składania ofert upływa dnia   19.12.2022 r. godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który

złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wzywania  Wykonawców  do  składania  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  dokumentów  i  treści  oferty,  oraz  uzupełnienia  dokumentów,  jak

również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  wycofa  się  z  postępowania  lub  odmawia
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podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odwołania,  zmiany  lub  unieważnienia  postępowania  bez

podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru. 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach

dotyczących niniejszego postępowania: 

Magdalena Filik –tel. (32) 267-30-07  wew. 31

X. WYKLUCZENIA

1.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Wykonawców,  wobec  których  zachodzą  podstawy

do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1.1.  Wykonawcę  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  Rady  (WE)

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją

na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006,

str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”,  i rozporządzeniu Rady (UE)

nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”

albo  wpisanego  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej

o  zastosowaniu  środka,  o  którym  mowa  w  art.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.

o  szczególnych  rozwiązaniach   w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835); 

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)

jest  osoba  wymieniona  w  wykazach  określonych  w rozporządzeniu  765/2006 i  rozporządzeniu

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o  zastosowaniu  środka,  o  którym  mowa  w  art.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.

o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę
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oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa  narodowego  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  835);

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia

29 września  1994 r.  o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  217,  2105 i  2106)  jest  podmiot

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisany na listę  lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  o  ile  został

wpisany

na listę  na  podstawie  decyzji  w sprawie  wpisu na listę  rozstrzygającej  o  zastosowaniu  środka,

o  którym  mowa  w  art.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych

rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę

oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa  narodowego  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  835).

1.4.  Wykluczenie  następuje  na  okres  trwania  okoliczności  określonych  w  ust.  1.  

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę

takiego  Wykonawcy,  nie  zaprasza  go  do  złożenia  oferty  podlegającej  negocjacjom,  oferty

dodatkowej,  oferty  lub  oferty  ostatecznej,  nie  zaprasza  go  do  negocjacji.

1.4.2.  Osoba lub  podmiot  podlegające  wykluczeniu  na podstawie  ust.  1.,  które  w okresie  tego

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Zapytanie ofertowe zatwierdził w dniu 12.12.2022 r.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie 

Agnieszka Medaj

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)

3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 3)

4.  Informacja RODO (zał. nr 4)
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OSiR.DZP.261.1244.2022                                                                                      złącznik nr 1

   

…..................................................

   pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

                                        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.......................................................................................................................................................

tel. …..........................................................fax.............................................................................

Regon ........................................................NIP............................................................................

e-mail..............................................................

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  na  usługę pn.:  Świadczenie  usług  medycznych

w zakresie profilaktycznych badań lekarskich na warunkach określonych w zapytaniu oferuję

wykonanie zadania za cenę:

brutto …………………………………… zł,

w tym:

Badania podstawowe

Nazwa badania Cena brutto zł jednego badania

badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia

badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia

badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia

badanie okulistyczne

morfologia ogólna

badanie ogólne moczu
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Badania dodatkowe Cena brutto zł jednego badania 

glukoza (cukier  w surowicy krwi) 

RTG klatki piersiowej z opisem

cholesterol całkowity w surowicy 

EKG z opisem

spirometria

Badania  lekarskie  wstępne/okresowe/kontrolne  kiedowanie  pojazdem
kat.  B  wyjazdy  w  teren.  Prowadzenie  samochodu  służbowego  oraz
prywatnego w celach służbowych.

Termin realizacji  zamówienia:  od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia

2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

-  zapoznałem  się  z  postanowieniami  załączonego  do  zapytania  ofertowego  wzoru  umowy

i przyjmuję go bez zastrzeżeń,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,

-oświadczam,  że uzyskałem  zgodę  wszystkich  osób  fizycznych,  których  dane  są  zawarte

w  ofercie  oraz  zobowiązuje  się  uzyskać  zgodę  wszystkich  osób  fizycznych  wskazanych

w uzupełnieniach i  wyjaśnieniach do oferty,  na przetwarzanie danych osobowych w związku z

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

-oświadczam,  że  poinformowałem  wszystkie  osoby  fizyczne,  których  dane  są  zawarte

w  ofercie  oraz  zobowiązuje  się  poinformować  wszystkie  osoby  wskazane  w  uzupełnieniach

i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu. 

- w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania  z art. 233 §1 kodeksu karnego,

iż nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia o których mowa w art.7 ust. l ustawy

z dnia 13 kwietnia  2002 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania wspierania

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

                                                                       

                                                                                                ....................................................

                                                                                                   podpis i pieczęć Wykonawcy
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OSiR.DZP.261.1244.2022        Wzór umowyWzór umowy                     załącznik nr 2

Umowa nr.…………………...

zawarta w dniu ….................................. r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami:

Miastem Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, NIP: 6252430128

reprezentowanym przez: Agnieszkę Medaj– Zastępcę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Będzinie, działającego z upoważnienia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym”

a:

…........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

reprezentowaną przez: …......................................................................................

posiadającą REGON: …......................................... NIP: ….........................................

zwaną dalej “Wykonawcą”.

Zgodnie  z  wynikiem  zapytania  ofertowego  nr  ….................................. rozstrzygniętego

w dniu ….....................................Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  Świadczenie

usług medycznych  w zakresie profilaktycznych badań lekarskich .

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych

badań  lekarskich  (okresowych  i  kontrolnych)  pracowników  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  ul.
Sportowa 4, 42-500 Będzin, badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie
orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach
zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. 

2. Badania  profilaktyczne  przeprowadzane  będą  na  podstawie  skierowania  wydanego  przez
Zamawiającego, wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  Zakres badań
profilaktycznych:
1. Badania podstawowe:

1.a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia,
1.b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia,
1.c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia,
1.d. badanie okulistyczne,
1.e. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).

2. Badania  dodatkowe,  wykonywane  na  zlecenie  lekarza  medycyny  pracy,  konieczność
wykonania tych badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego pracownika:

1. glukoza (cukier  w surowicy krwi),
2. RTG klatki piersiowej z opisem,
3. cholesterol całkowity w surowicy krwi,
4. EKG z opisem,
5. spirometria.
6. Badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne kiedowanie pojazdem kat. B wyjazdy w teren.
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Prowadzenie samochodu służbowego oraz prywatnego w celach służbowych.
3.  W przypadku,  gdy  w wyniku  badań  okulistycznych  przeprowadzonych  w ramach  badań
profilaktycznych  zajdzie  potrzeba  stosowania  przez  osobę  badaną  okularów  korygujących
wzrok,  lekarz  okulista  przeprowadzający  badanie,  wystawi  receptę  określającą  parametry
odpowiednich szkieł korygujących wzrok.
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami,  treścią Zapytania Ofertowego, zasadami sztuki lekarskiej  wymaganymi dla
tego rodzaju usług medycznych, przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje niezbędne
do ich wykonywania, zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  badań  lekarskich
pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze
zm.), jak również z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie
medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz. 1317 z późn. zm.).
5. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we
wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od 8:00 do 16:00.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
1. przeprowadzenia  badań  wstępnych  i  okresowych   oraz  wystawienia  zaświadczenia

o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku maksymalnie w ciągu 3 dni
roboczych po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej,  

2. przeprowadzenia  badań  kontrolnych  oraz  wystawienia  zaświadczenia
o  zdolności/niezdolności  do  pracy  na  zajmowanym  stanowisku  w  dniu  zgłoszenia  się
pracownika ze skierowaniem. 

7. Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone były  w obiekcie
będącym  w  dyspozycji  Wykonawcy,  usytuowanych  na  terenie  Gminy  Będzin  w  placówkach
oddalonych  nie  więcej  niż  3  kilometry  od  siedziby  Zamawiającego  tj.  ul.  Sportowa  4,
42-500 Będzin.  Jako usługi stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zarówno
badania podstawowe jak i dodatkowe. 

 

§ 2
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć

kwoty ………….zł brutto (słownie: ……………………………………………………………..).
2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy. 
3. Wynagrodzenie naliczane według cen przedstawionych w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 2

do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,

w terminie  14  dni  od daty  jej  doręczenia  do Zamawiającego.  Do każdej  faktury  dołączona
będzie lista przebadanych osób z określeniem rodzaju wykonanej usługi.

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin dokonania płatności
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą. 

 
§ 3

1. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  bez  podania  przyczyn,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie, przy czym okres ten liczy
się od pierwszego dnia miesiąca następnego po złożeniu wypowiedzenia.

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i
powinno zawierać uzasadnienie.

3. Za  odstąpienie  od  umowy   z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem
postanowień  ust.  1  zapłaci  on   karę  umowną  w  wysokości  10%  brutto  wynagrodzenia
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określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

5. W  okresie  wypowiedzenia  umowy,  badania  rozpoczęte  w  trakcie  jej  obowiązywania,
realizowane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 4
1. W przypadku  nieuzasadnionego  opóźniania  terminów wykonania  badań  profilaktycznych,  o

których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy o której
mowa w §  2  ust.  1,  gdy Wykonawca  odstąpi  od  umowy z  powodu okoliczności,  za  które
odpowiada Zamawiający.

3. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 5.
Umowa zostaje zawarta na okres  od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia
2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§ 6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania następujących  zmian w umowie:

1.1.zmniejszenia  podanej  w  Zapytaniu  Ofertowym  liczby  osób  kierowanych  na  badania,
 w przypadku fluktuacji kadry, 

1.2.zmiany  wynagrodzenia  o  kwotę  wynikającą  ze  zmienionych  stawek  podatku  VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego.

2. W przypadku przeprowadzenia mniejszej liczby badań, niż przewidywano w treści Zapytania
Ofertowego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną liczbę wykonanych badań.

§ 7
1. Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy:
1.1. po stronie Wykonawcy: ……………………………… tel. ……………………………
1.2. po stronie Zamawiającego: ………………………………… tel. ……………………………
2. Każda ze stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także innym

osobom, o czym powiadomi  drugą stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8

1.  Zgodnie  z  art.13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych   i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin
informuje, że: 

1)  Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji zwanym  dalej
Administratorem;
2)  Kontakt  z  Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość
przetwarzanie danych): e-mail:………………………………………...
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed
zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4) Pani/Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że
wynikać to będzie z przepisu prawa;
5) Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy,
a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;
7)  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych
dotyczących  osoby,  której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych;
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa;
10) Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;
11) Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym
niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego

i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy. 
3. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:

12



Załącznik nr 1 do umowy…….

SKIEROWANIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

WSTĘPNE     OKRESOWE     KONTROLNE

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia …………………………………………………………………… PESEL …………………………..…………………………

Stanowisko…….……………………………………………………….………………………………………………………………………

Krótki opis wykonywanych czynności …………………………………………………………………………………………..….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wynikające z warunków, w których wykonywane są czynności:

 czynniki szkodliwe lub uciążliwe ………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………
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Załącznik nr 2 do umowy ……

CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Badania podstawowe

Nazwa badania Cena brutto zł jednego
badania 

badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia

badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia

badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia

badanie okulistyczne

morfologia ogólna

badanie ogólne moczu
Badania dodatkowe

glukoza (cukier  w surowicy krwi) 

RTG klatki piersiowej z opisem

cholesterol całkowity w surowicy 

EKG z opisem

spirometria

Badania  lekarskie  wstępne/okresowe/kontrolne kiedowanie  pojazdem kat.  B
wyjazdy w teren.  Prowadzenie  samochodu służbowego oraz  prywatnego w
celach służbowych.
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OSiR.DZP.261.1244.2022                  załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań

lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 4,

42-500  Będzin,  badań  wstępnych  osób  przyjmowanych  do  pracy  oraz  wydawanie  orzeczeń

lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych

do pracy na określonym stanowisku pracy. 

2. Usługi świadczone mają być od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

3.  Badania  profilaktyczne  przeprowadzane  będą  na  podstawie  skierowania  wydanego  przez

Zamawiającego.  

4. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia:

1) Badania podstawowe:

a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia,

b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia,

c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia,

d. badanie okulistyczne,

e. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).

2) Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy, konieczność wykonania

tych badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego pracownika:

a. glukoza (cukier  w surowicy krwi),

b. RTG klatki piersiowej z opisem,

c. cholesterol całkowity w surowicy krwi,

d. EKG z opisem,

e. spirometria.

5. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi wstępnymi i okresowymi –

50 osób:

a. badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia, 
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b. badanie okulistyczne,

c. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).

6. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi kontrolnymi z wystawieniem

orzeczenia – 10 osób.

7.  Świadczenie  usług  medycznych  objętych  przedmiotem zamówienia  ma  być  realizowane  we

wszystkie  dni robocze  (od  poniedziałku  do  piątku)  w  godzinach:  od  8:00  do  16:00.  Oferent

świadczy  usługi  medyczne,  na  podstawie  skierowania  na  badania,  wystawionego  przez

Zamawiającego (pracodawcę), zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej

opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich  wydawanych  do  celów

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) oraz z uwzględnieniem

przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125

poz. 1317 z późn. zm.).

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  badań  kontrolnych  oraz  wystawienia

zaświadczenia o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się

pracownika ze skierowaniem .

9.  Wykonanie  badań  wstępnych  i  okresowych   oraz  wystawienie  zaświadczenia  o

zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku ma się odbyć maksymalnie w ciągu 3

dni roboczych po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej.  

10.  W  przypadku,  gdy  w  wyniku  badań  okulistycznych  przeprowadzonych  w  ramach  badań

profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok,

lekarz okulista  przeprowadzający badanie,  wystawi receptę określającą parametry odpowiednich

szkieł korygujących wzrok.

11.  Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we

wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od  8:00 do 15:00.
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OSiR.DZP.261.1244.2022                                                                           Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
 w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1,  ze  zm.),
dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   (Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Będzinie,
ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin) (dalej: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji); Wykonawca może kontaktować
się  z  OSIR  (Zamawiającym)  pisemnie  na  adres  podany  powyżej,  telefonicznie:  tel.  32  267  30  07
lub za pomocą poczty elektronicznej: m.f  i  lik@osir.bedzin.pl  

2. Administrator- OSiR wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
pisemnie  na  adres  OSiR  Będzin,  ul.  Sportowa  4,  42-500  Będzin,  lub  poprzez
email:  iodo@marwikpoland.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego .

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa . 

5. Pani/Pana dane  osobowe będą  przechowywane,  przez  okres 5 lat  od dnia  zakończenia  postępowania
o udzielenie zamówienia,

6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących
jest  wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie  zamówienia,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

 *  Wyjaśnienie  :  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
     oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
     w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa
     członkowskiego.
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