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Do wszystkich Oferentów postępowania nr 5A/SPEC/DCZP/2012/K
KRS 0000
Dot. Zapytania konkursowego na świadczenia zdrowotne w zakresie: otolaryngologii, gastroenterologii,
stomatologii, endokrynologii, hematologii, chorób wewnętrznych i medycyny pracy dla pacjentów i
pracowników
„DCZP” sp. z o.o.
Wyjaśnienie treści SWK
Pytanie nr 1
„W związku z zamiarem uczestnictwa w konkursie, prosimy o udzielenie wyjaśnień na temat występowania
czynników szkodliwych i uciążliwych na poszczególnych stanowiskach pracy. Czy oprócz poniżej
wskazanych, występują inne czynniki, gazeli tak to prosimy o ich wskazanie, względnie korektę:
 Ordynator, lekarz- praca przy komputerze, praca zmianowa, stanowisko decyzyjne, stres
 Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta - praca przy komputerze, obciążenie narządu mowy,
 Pielęgniarka /pielęgniarz- praca zmianowa, praca nocna, obciążenie narządu ruch,
 Salowa, salowy, sanitariusz- obciążenie narządu ruch, duży wysiłek fizyczny( dźwiganie ciężarów);
 Pracownik administracyjno-biurowy- praca przy komputerze, obciążenie narządu ruchu;
 Pracownik EEG, pracownik EKG- praca przy komputerze, obciążenie narządu ruchu;
 Rejestratorka medyczna- praca przy komputerze, obciążenie narządu ruchu;
 Zaopatrzeniowiec- praca przy komputerze, obciążenie narządu ruchu, kierowca kat.B
 Konserwator powierzchni płaskich- obciążenie narządu ruchu, praca na wysokości do 3 m.”
Odpowiedź Zamawiającego:
„ wykaz stanowisk z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych wg których pracownicy spółki
kierowani byli i będą na badania w zakresie Medycyny Pracy
 Ordynator, lekarz, lekarz rezydent- praca zmianowa,
 Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta - praca bez czynników szkodliwych i uciążliwych,
 Pielęgniarka /pielęgniarz- praca zmianowa, praca nocna, czynniki biologiczne i chemiczne,
 Salowa, salowy, - praca zmianowa, praca nocna, czynniki biologiczne i chemiczne,
 sanitariusz- praca fizyczna, praca zmianowa, praca nocna, czynniki biologiczne i chemiczne,
 Pracownik administracyjno-biurowy- praca przy komputerze,
 Pracownik EEG, pracownik EKG- praca przy komputerze,
 Rejestratorka medyczna- czynniki biologiczne,
 Zaopatrzeniowiec- kierowca kat.B + orzeczenie psychologiczne,
 Konserwator powierzchni płaskich- praca na wysokości do 3 m, czynniki chemiczne.”
Pytanie nr 2
„treści, jaka winna być wpisana w pole znajdujące się w czwartym wierszu, ósmej kolumny załącznika nr 1
do SWK – Formularz cenowy. Czy we wskazanym polu, można podać indywidualną cenę jednostkową dla
każdej z czynności określonej w §2 ust. 3 lit. a, b, c, d, e, umowy na świadczenie usług medycznych
(Pakiet 7)”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że można podać indywidualną cenę jednostkową dla każdej z czynności określonej
w §2 ust. 3 lit. a, b, c, d, e, umowy na świadczenie usług medycznych (Pakiet 7)- wówczas należy podać
wartość profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędna z uwagi na warunki pracy w
czwartym wierszu, dziewiątej kolumnie załącznika nr 1 do SWK – Formularz cenowy.
Pytanie nr 3
„ treści, jaka winna być wpisana w pola znajdujące się w dziewiątej kolumnie załącznika nr 1 do SWK –
Formularz cenowy. Czy w każdym ze wskazanych pól należy wpisać wartość,
będącą iloczynem ceny jednostkowej wskazanej w 8 kolumnie i 290 pracowników”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w kolumnie nr 9 należy wpisać wartość jednego badania.
Pytanie nr 4
„§2 ust. 3 lit. d umowy na świadczenie usług medycznych (Pakiet 7), czy treść tego punktu
dotyczy wyłącznie osób wcześniej zaszczepionych przeciwko WZW typu B (1 dawka
przypominająca), czy może w zakładzie pracy są osoby wymagające szczepień przeciw WZW
typu B (3 dawki szczepionki) i jak będą kwalifikowane osoby przyjmujące się do pracy, czy w ramach
badań wstępnych także będą kierowane na ww. szczepienie”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 3 –wzór umowy §2 ust. 3 pkt. d „wykonywanie w
ramach badań okresowych poziomu przeciwciał anty-HBS w celu oceny
wskazań do szczepienia i wykonywanie szczepień przeciwko WZW typu B „
Wyjaśnienie:
- wykonanie szczepień dotyczy osób przyjmujące się do pracy.
Pytanie nr 5
„§2 ust. 3 lit. e umowy na świadczenie usług medycznych (Pakiet 7), czy treść tego punktu
dotyczy tylko włączenia dokumentacji z postępowania poekspozycyjnego? Czy posiadacie
Państwo osobno zawartą umowę z Poradnią Chorób Zakaźnych, dotyczącą postępowań
poekspozycyjnych ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający odpowiada, że zgodnie z Załącznikiem nr 3 –wzór umowy §2 ust. 3 pkt. e
„włączenie do dokumentacji medycznej pracowników dokumentacji wynikającej z postępowania
poekspozycyjnego - w przypadku gdy pracownik przed badaniem okresowym miał zdarzenie ekspozycji
zawodowej, to taka adnotacja znajdzie się na skierowaniu, a pracownik „DCZP” sp. z o.o. zgłasza się z
wszelkimi dokumentami w tym zakresie.”

