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Załącznik 2B do Zaproszenia do składania ofert 
 

Załącznik nr 1A do umowy 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
na usługę przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich dla 8 uczestników programów stażowych 

przed rozpoczęciem udziału w stażu, w ramach projektu  
„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

Opolskiego”. 
 

A. Zasady ogólne 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych stażystów (Uczestników Projektu) z wydaniem  
w 2 egzemplarzach zaświadczenia lekarskiego, określającego zdolność do pracy w trakcie staży. 
Uwzględnienie konsultacji niezbędnych specjalistów, badań i analiz, w zależności od stanowiska  
i występujących zagrożeń i uciążliwości. 
Wydane zaświadczenia lekarskiego odpowiedniej treści, zgodne z rozporządzeniami Ministra Zdrowia  
i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich stażystów  
i w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidywanych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.) lekarz 
medycyny przekaże badanemu stażyście w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca dysponuje uprawnionym lekarzem posiadającym specjalizację  z zakresu medycyny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć przeprowadzenie badań lekarskich dla wszystkich 
uczestników stażu, tak aby każdy z uczestników stażu mógł zostać poddany badaniu lekarskiemu. Tym 
samym Wykonawca zobowiązany jest posiadać zdolność do przeprowadzenia badań lekarskich dla 
wszystkich uczestników stażu 
 
3. Termin i zakres przeprowadzenia badań lekarskich 
Sukcesywne przeprowadzanie badań lekarskich (medycyna pracy) w odpowiedzi na bieżące zgłoszenia 
do badań uczestników stażów. Badania lekarskie będą przeprowadzane 
sukcesywnie/cyklicznie/indywidualnie dla każdego studenta. 
Badania lekarskie muszą być przeprowadzone do czasu rozpoczęcia stażu przez uczestnika projektu. 
Terminy graniczne: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia  31 października 2019 r. 
 
Miejsce realizacji badań:  
Opole. Miejsce świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania 
określone w obowiązujących przepisach. 
 
 
B. Warunki szczegółowe  
 
Uczestnicy: studenci studiów licencjackich z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.  
Liczba uczestników: ok. 8 osób 
 
Kierunki studiów: Ekonomia, - II rok studiów licencjackich 
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Czas trwania stażu: 

 140h 
Maksymalna stawka za badania: 100 zł/os. 
Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do badań podanej wyżej liczby osób. 
 
Warunki kierowania na badanie lekarskie: na badania kieruje Uniwersytet Opolski, Wykonawca po 
podpisaniu umowy sukcesywnie będzie otrzymywał listę studentów kierowanych na badania 
podpisaną przez Kierownika projektu. Studenci rozpoczynają staż w różnych terminach. Zgodnie  
z tymi terminami Wykonawca będzie otrzymywał listę z osobami skierowanymi na badania. 
Wykonawca po otrzymaniu listy studentów sporządzi harmonogram badań biorąc pod uwagę datę 
rozpoczęcia stażu przez studentów. 
Wykonawca musi wykonać badanie maksymalnie 5 dni a minimalnie 1 dzień przed rozpoczęciem 
stażu przez studenta. 
Możliwe czynniki szkodliwe lub uciążliwe: 

 czynniki fizyczne 

 inne czynniki 
Uwaga: Dokładne warunki odbywania stażu oraz zakres czynników szkodliwych lub uciążliwych będzie 
ustalony w odniesieniu do konkretnego miejsca stażu. 
 
Miejsce realizacji staży:  
Podawane sukcesywnie wraz z listą studentów rozpoczynających staż.  
 
Kryteria oceny ofert: 

 Cena – 60% 

 Czas reakcji1 – 40% 
 
Sposób klasyfikacji ofert: 
Liczba dni roboczych, w ciągu których Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania lekarskie 
dla uczestników projektu, którzy zostali wskazani przez Zamawiającego w przekazywanych 
sukcesywnie Wykonawcy listach uczestników projektu kierowanych na badania.: 

 5 dni – 0 pkt 

 4 dni – 10 pkt 

 3 dni – 20 pkt 

 2 dni – 30 pkt 

 1 dzień – 40 pkt 
 
Sposób rozliczenia 
Umowa sukcesywna. Rozliczenie będzie odbywało się miesięcznie. Wykonawca wystawi 
Zamawiającemu fakturę po zakończeniu każdego miesiąca, na kwotę odpowiadającą faktycznej liczbie 
przeprowadzonych badań. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany miesięczny 
protokół wykonania przedmiotu umowy, wskazujący dokładną listę (liczbę) uczestników projektu 
przebadanych w danym miesiącu. 
 

                                                           
1
 Czas reakcji jest terminem, w którym Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania lekarskie dla 

uczestników projektu, którzy zostali wskazani przez Zamawiającego w przekazywanych sukcesywnie Wykonawcy 
listach uczestników projektu kierowanych na badania. Czas reakcji będzie liczony od momentu przekazania 
Zamawiającemu harmonogramu przez Wykonawcę. 
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W związku z możliwością zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający nie zrekrutuje wskazanej liczby 
osób (8 stażystów) mogących brać udział w projekcie, Zamawiający zastrzega, że umowa zawarta w 
przedmiotowym postępowaniu wygaśnie mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację przedmiotu zamówienia po upływie terminu obowiązywania umowy lub w momencie 
wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia mimo nieupłynięcia 
terminu, o którym mowa. 
 
UWAGA 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania jedynie ww. badań, z zastrzeżeniem, że za badania 
dodatkowe, wykonane bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego 
wynagrodzenia. Nie dopuszcza się sytuacji, w której uczestnik stażu musi sam zapłacić za badania. 
 
 


