
  Nowy Targ dnia 01.12.2022 r. 
Z A P R O S Z E N I E 

 
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  
tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na 
podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  
  
Przedmiot postępowania: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK 
 w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia                  
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.) a w szczególności: 
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych, 
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego 

podstawie, 
- ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w 

miejscu pracy, 
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii 

zawodowej, 
- monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a 

zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, 
młodocianych, niepełnosprawnych , 

- badanie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy (wraz z niezbędnymi badaniami specjalistycznymi)  

- wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób, 
związanych z wykonywaną pracą, 

- inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia a zwłaszcza profilaktycznych programów 
prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie 
zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 

- prowadzenie dokumentacji medycznej. 
Wymagane stawiane przez Zamawiającego: 
 
1. Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przez lekarzy posiadających specjalizację z danej 
dziedziny medycyny, posiadających odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania konsultacji 
specjalistycznych oraz wystawiania odpowiednich zaświadczeń czy orzeczeń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, 
wynikających z Prawa Pracy, tj. muszą być one wykonywane przez lekarzy medycyny pracy o 
kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu 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. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
Termin realizacji zamówienia  do 31.12.2023 r. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Krystyna Sikora . 
Tel. 18-266-58-82. 
Termin składania ofert cenowych do dnia 15.12.2022 r. w siedzibie zamawiającego. 
Jedynym kryterium jest cena -100 %. 
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi 
termin zawarcia umowy. 
Załączniki do niniejszego zaproszenia:                                                                        
- oferta cenowa  
- wzór umowy 
- Klauzula powierzenia danych osobowych do przetwarzania 

 
Dyrektor MZK 

                                                                                                                                       Robert Chowaniec 


