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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

„ZAPEWNIENIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACOWNIKAMI W ODNIESIENIU DO 
PRACOWNIKÓW URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI” 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta 

Gdyni/Gdańska/Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi  w odniesieniu                             
do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni w okresie od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2021 r.                         
w częściach: 
 

I. część  nr  1 zamówienia: 
Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni,                    
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia. 

II. Część nr  2 zamówienia : 
Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdańska profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni,                
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk. 

III. część nr 3 zamówienia: 
Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Elbląga profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni,                    
ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg. 

Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi                     
w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni w szczególności na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), ustawy                      
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1155, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 maja 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 2016 r., poz. 2067, z późn. zm.), postanowień układu zbiorowego pracy dla pracowników 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego porozumienia ze związkami 
zawodowymi działającymi w Urzędzie Morskim w Gdyni - w zakresie szczegółowo opisanym w § 3 
projektu umowy na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. 

CZĘŚĆ  NR 1 ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, do których udzielania zobowiązany jest Wykonawca  

oraz szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych planowana na okres obowiązywania umowy 
na terenie miasta Gdynia    

Lp. Nazwa świadczenia zdrowotnego Szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych 

1 badanie lekarskie okresowe i wydanie orzeczenia 
620 

2 badanie lekarskie wstępne i wydanie orzeczenia 
25 

3 badanie lekarskie kontrolne i wydanie orzeczenia 60 

4 zdjęcie rtg klatki piersiowej (pełnowymiarowe) 
540 

5 zdjęcie rtg rąk i stawów łokciowych 
10 

6 zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
5 

7 badanie laboratoryjne podstawowe (morfologia, 
OB, mocz) 600 
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8 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu gamma-
glutamylotransferazy (GGTP) 60 

9 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu aminotransferazy 
alaninowej (ALT) 60 

10 badanie w zakresie czynności nerek z 
uwzględnieniem stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi 60 

11 badanie w kierunku boreliozy 90 

12 badanie okulistyczne 
230 

13 badanie okulistyczne z doborem szkieł 
okularowych 315 

14 badanie okulistyczne do wystawienia orzeczenia 
lotniczo-lekarskiego 8 

15 badanie otolaryngologiczne 
190 

16 badanie otolaryngologiczne do wystawienia 
orzeczenia lotniczo-lekarskiego 8 

17 badanie audiometryczne 
180 

18 badanie neurologiczne  180 

19 badanie psychotechniczne 
110 

20 badanie spirometryczne 4 

21 badanie dot. oceny czucia wibracji metodą 
palestezjometryczną                                                            
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą 
uciskową 60 

22 badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 
(dla kucharzy okrętowych) 4 

23 świadectwa zdrowia – załogi jednostek 
pływających/ obszary morskie RP 100 

24 orzeczenie lotniczo-lekarskie 8 

25 przegląd stanowisk pracy, w celu dokonania 
oceny warunków pracy 48 h 

26 EEG z opisem 8 

27 EKG z opisem 110 

28 szczepienie przeciw wzw typu A 30 

29 szczepienie przeciw tężcowi 100 

30 szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu 
opon mózgowych 210 

31 szczepienie przeciw grypie (100 osób x 3 lata) 300 

32 PSA (wykonywane raz na 2 lata osobom powyżej 
50 roku życia) 100 

33 trójglicerydy (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 110 
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34 cholesterol całkowity (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 120 

35 poziom cukru we krwi (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 250 

36 cytologia (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 55 

37 mammografia (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 55 

W poz. 32-37wykazu uwzględniono  dodatkowe badania dobrowolne, na które Urząd Morski w Gdyni 
przeznacza corocznie środki finansowe zgodnie z § 29 układu zbiorowego.  
 
 

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, do których udzielania zobowiązany jest Wykonawca  

oraz szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych planowana na okres obowiązywania umowy 
na terenie miasta Gdańska. 

 

Lp. Nazwa świadczenia zdrowotnego Szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych 

1 badanie lekarskie okresowe i wydanie orzeczenia 
250 

2 badanie lekarskie wstępne i wydanie orzeczenia 
15 

3 badanie lekarskie kontrolne i wydanie orzeczenia 25 

4 zdjęcie rtg klatki piersiowej (pełnowymiarowe) 
160 

5 zdjęcie rtg rąk i stawów łokciowych 
10 

6 zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
10 

7 badanie laboratoryjne podstawowe (morfologia, 
OB, mocz) 200 

8 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu gamma-
glutamylotransferazy (GGTP) 40 

9 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu aminotransferazy 
alaninowej (ALT) 40 

10 badanie w zakresie czynności nerek z 
uwzględnieniem stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi 40 

11 badanie w kierunku boreliozy 15 

12 badanie okulistyczne 
75 

13 badanie okulistyczne z doborem szkieł 
okularowych 65 

14 badanie otolaryngologiczne 
90 

15 badanie audiometryczne 
90 

16 badanie neurologiczne  80 

17 badanie psychotechniczne 
50 
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18 badanie dot. oceny czucia wibracji metodą 
palestezjometryczną                                                            
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą 
uciskową 30 

19 badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 
(dla kucharzy okrętowych) 4 

20 świadectwa zdrowia – załogi jednostek 
pływających/ obszary morskie RP 40 

21 przegląd stanowisk pracy, w celu dokonania 
oceny warunków pracy 24 h 

22 EKG z opisem 80 

23 szczepienie przeciw grypie (100 osób x 3 lata) 90 

24 PSA (wykonywane raz na 2 lata osobom powyżej 
50 roku życia) 80 

25 trójglicerydy (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 100 

26 cholesterol całkowity (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 110 

27 poziom cukru we krwi (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 100 

28 cytologia (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 15 

29 mammografia (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 15 

W poz. 24-29 wykazu uwzględniono  dodatkowe badania dobrowolne, na które Urząd Morski                           
w Gdyni przeznacza corocznie środki finansowe zgodnie z § 29 układu zbiorowego.  
 

CZĘŚĆ NR  3 ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, do których udzielania zobowiązany jest Wykonawca  

oraz szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych planowana na okres obowiązywania umowy 
na terenie miasta Elbląga   

Lp. Nazwa świadczenia zdrowotnego Szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych 

1 badanie lekarskie okresowe i wydanie orzeczenia 
90 

2 badanie lekarskie wstępne i wydanie orzeczenia 
10 

3 badanie lekarskie kontrolne i wydanie orzeczenia 15 

4 zdjęcie rtg klatki piersiowej (pełnowymiarowe) 
70 

5 zdjęcie rtg rąk i stawów łokciowych 
5 

6 zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
3 

7 badanie laboratoryjne podstawowe (morfologia, 
OB, mocz) 100 

8 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu gamma-
glutamylotransferazy (GGTP) 15 

9 badanie w zakresie czynności wątroby z 
uwzględnieniem poziomu aminotransferazy 
alaninowej (ALT) 15 
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10 badanie w zakresie czynności nerek z 
uwzględnieniem stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi 15 

11 badanie w kierunku boreliozy 30 

12 badanie okulistyczne 
25 

13 badanie okulistyczne z doborem szkieł 
okularowych 45 

14 badanie otolaryngologiczne 
40 

15 badanie audiometryczne 
30 

16 badanie neurologiczne  40 

17 badanie psychotechniczne 
10 

18 badanie dot. oceny czucia wibracji metodą 
palestezjometryczną                                                            
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą 
uciskową 10 

19 świadectwa zdrowia – załogi jednostek 
pływających/ obszary morskie RP  10 

20 przegląd stanowisk pracy, w celu dokonania 
oceny warunków pracy 12 h 

21 EKG z opisem 20 

22 szczepienie przeciw grypie (100 osób x 3 lata) 90 

23 PSA (wykonywane raz na 2 lata osobom powyżej 
50 roku życia) 20 

24 trójglicerydy (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 40 

25 cholesterol całkowity (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 45 

26 poziom cukru we krwi (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 50 

27 cytologia (wykonywane raz na 2 lata osobom 
powyżej 50 roku życia) 10 

28 mammografia (wykonywane raz na 2 lata 
osobom powyżej 50 roku życia) 10 

W poz. 23-28 wykazu uwzględniono dodatkowe badania dobrowolne, na które Urząd Morski                         
w Gdyni przeznacza corocznie środki finansowe zgodnie z § 29 układu zbiorowego.  
 
 


