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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW
CENTRUM NAUKI KOPERNIK I CZŁONKÓW ICH RODZIN
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki
Kopernik i członków ich rodzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety:
Pakiet I - Pracownicy Centrum Nauki Kopernik
1.
Specjalistyczne usługi medyczne:
1.1.
Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach chorobowych,
leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych zachorowaniach.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Konsultacje specjalistyczne obejmują:
wywiad
porada specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy
podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej
monitorowania leczenia.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.
1.3.21.

Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:
choroby wewnętrzne – internista lub lekarz medycyny rodzinnej,
alergolog,
chirurg,
dermatolog,
diabetolog,
endokrynolog,
gastroenterolog,
ginekolog i położnik,
hematolog,
kardiolog,
laryngolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
ortopeda,
pediatra,
pulmonolog,
urolog,
onkolog,
reumatolog,
lekarze dyżurni – lekarze dostępni w ramach dyżurów w placówkach Wykonawcy.

1.4.

Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności ze skierowaniem, w tym konsultacje profesorskie.

1.5.

Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania; nie mniej niż 3 porady w roku u
każdego ze specjalistów:
psychiatra,
psychologa, w tym seksuolog i androlog.

1.5.1.
1.5.2.
1.6.

Dwie wizyty domowe w ciągu roku kalendarzowego:
Wizyta domowa jest realizowana w ciągu 8 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez dyspozytora
Wykonawcy. W przypadku gdy czas oczekiwania na wizytę będzie dłuższy niż 8 godzin, dyspozytor
skonsultuje termin wizyty z pacjentem. Zaproponowany przez dyspozytora termin wizyty dłuższy niż 8 godzin
będzie wymagał uprzedniej zgody pacjenta.

-1-

Numer postępowania: PZP/ZP/23/2017/CNK/MSt

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (w zakresie intermy, medycyny
rodzinnej, pediatrii – o ile jest objęta abonamentem) realizowana w miejscu zamieszkania chorego,
konieczna z uwagi na stan zdrowia pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do placówki medycznej.
Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
w tym dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa
w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja
leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się we wskazanych placówkach medycznych.
W szczególności niedogodny dojazd do placówki medycznej, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są
okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy
doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma
możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor
Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych miast, w których Wykonawca posiada placówki
medyczne.
1.7.
Zamawiający wymaga nielimitowanej liczby badań diagnostycznych i laboratoryjnych wymienionych poniżej:
1.7.1.
Diagnostyka laboratoryjna:
1.7.1.1. badania hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB/ESR, morfologia krwi
obwodowej z rozmazem, płytki krwi, retikulocyty, czas protrombinowy (tromboplastynowy, PT, INR), czas
trombinowy (TT), D-Dimery, APTT, fibrynogen;
1.7.1.2. badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko
całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL,
cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza
kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas
moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE
całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita
zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina,
tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwi), kortyzol, test z
metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH,
progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9;
1.7.1.3. badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn: VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, Coombsa BTA;
oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag),
aTPO, TRAb, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM,
przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pylori, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz
mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis
IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM, badanie przeciwciał przeciwjądrowych;
1.7.1.4. badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina,
kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina,
kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu; dobowa zbiórka moczu na wapń, białko,
fosforany;
1.7.1.5. badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów - posiew
moczu, posiew kału ogólny, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram; posiew kału w kierunku
pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z gardła,
wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany wymaz z szyjki macicy;
1.7.1.6. badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów (w tym Lamblie), na krew utajoną, oraz na Rota
Wirus/adenowirusy;
1.7.1.7. badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa;
1.7.1.8. badania mykologiczne z posiewem: wymaz z gardła, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany wymaz
z szyjki macicy, mykogram;
1.7.1.9. badania toksykologiczne: digoksyna, ołów.
1.7.2.
Diagnostyka obrazowa:
1.7.2.1. badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter
EKG), Holter EKG ciśnieniowy; Holter EKG „event”;
1.7.2.2. badania rentgenowskie: RTG kości długich i płaskich plus ręce i stopy (w tym RTG czaszki, RTG kości: nosa,
podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG
żuchwy, RTG barku, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej), RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej
– również z barytem, RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego,
krzyżowo-lędźwiowego), RTG w kierunku skoliozy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn,
urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał);
1.7.2.3. badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG
układu moczowego + TRUS, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena
ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne,
-2-

Numer postępowania: PZP/ZP/23/2017/CNK/MSt

1.7.2.4.
1.7.2.5.

1.7.2.6.

1.7.2.7.

1.7.2.8.

1.8.
1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.1.2.
1.8.1.3.
1.8.1.4.
1.8.2.
1.8.2.1.
1.8.2.2.
1.8.2.3.
1.8.2.4.
1.8.2.5.
1.8.2.6.
1.8.2.7.
1.8.3.
1.8.3.1.
1.8.3.2.
1.8.3.3.
1.8.3.4.
1.8.3.5.
1.8.3.6.
1.8.3.7.
1.8.3.8.
1.8.3.9.
1.8.3.10.
1.8.3.11.
1.8.4.
1.8.4.1.
1.8.4.2.
1.8.4.3.
1.8.4.4.
1.8.4.5.
1.8.4.6.
1.8.4.7.
1.8.4.8.
1.8.4.9.
1.8.4.10.
1.8.4.11.
1.8.5.
1.8.5.1.
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USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO
serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG
tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler
tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu
kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego (w tym ścięgna Achillesa), USG stawu
barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG
nadgarstka (w tym palca), USG drobne stawy i więzadła;
badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia; pobranie
wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych;
rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia, klatki piersiowej, kręgosłupa:
lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego, szyjnego, oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego,
łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy, kończyny
dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię) z kontrastem;
tomografia komputerowa: głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, klatki
piersiowej HRCT, jamy brzusznej, miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowokrzyżowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT
tkanek miękkich (udo, podudzie, ramię, przedramię) z kontrastem;
inne badania diagnostyczne: spirometria, audiometria tonalna, densytometria przesiewowa (screeningowa),
badanie uroflowmetryczne, biopsje cienkoigłowe – guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz
z oceną histopatologiczną, mammografia;
badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego,
badanie widzenia przestrzennego, komputerowe badanie wzroku.
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne:
Ogólnolekarskie:
pobranie wymazu/posiewu
pomiar ciśnienia tętniczego
pomiar wzrostu i wagi ciała
odczulanie
Ambulatoryjne i chirurgiczne:
założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego,
pobranie wymazu i posiewu,
usunięcie szwów,
znieczulenie miejscowe,
usunięcie kleszcza,
usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia,
usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha.
Laryngologiczne:
założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa,
przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej,
koagulacja naczyń przegrody nosa,
usunięcie ciała obcego z nosa, ucha,
założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego,
założenie/zmiana/usunięcie sączka,
płukanie ucha/nosa,
laryngoskopia pośrednia,
pobranie wymazu/posiewu,
usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych,
donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.
Okulistyczne:
badanie dna oka,
pomiar ciśnienia śródgałkowego,
usunięcie ciała obcego z oka;
badanie ostrości widzenia;
iniekcja podspojówkowa;
badanie autorefraktometrem;
podanie leku do worka spojówkowego;
płukanie worka spojówkowego;
gonioskopie;
pobranie wymazu/posiewu;
dobór okularów lub szkieł korekcyjnych.
Ortopedyczne:
założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego;
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1.8.5.2.
1.8.5.3.
1.8.5.4.
1.8.5.5.
1.8.5.6.
1.8.5.7.
1.8.5.8.
1.8.6.
1.8.6.1.
1.8.6.2.
1.8.7.
1.8.7.1.
1.8.8.
1.8.8.1.
1.8.8.2.
1.8.8.3.
1.8.8.4.
1.8.8.5.
1.8.8.6.

repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala);
założenie/zmiana opatrunku;
iniekcje dostawowe i okołostawowe;
punkcja stawu – pobranie materiału do badań;
założenie opaski elastycznej;
założenie/zdjęcie szyny/temblaka;
założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.
Dermatologiczne:
dermatoskopia;
pobranie wymazu/posiewu.
Ginekologiczne:
pobranie cytologii
Pielęgniarskie:
podanie leku doustnego;
iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna;
podłączenie wlewu kroplowego;
pobranie wymazu/posiewu;
założenie/zmiana opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego;
pobranie krwi.

1.9.
1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.1.2.
1.9.1.3.
1.9.1.4.
1.9.3.

1.9.4.
1.9.4.1.
1.9.4.2.
1.9.4.3.
1.9.4.4.
1.9.4.5.
1.9.4.6.
1.9.4.7.
1.9.4.8.
1.9.4.9.
1.9.4.10.
1.9.4.11.
1.9.4.12.

Rehabilitacja:
usługa kierowana jest do Pacjentów:
po urazach ortopedycznych
cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów
cierpiących z powodu chorób zawodowych
cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych
usługa powinna się składać z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania
energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie
lekarza Wykonawcy.
Zmawiający wymaga realizacji poniższych usług:
elektrostymulacja
jonoforeza
galwanizacja
kinezyterapia
prądy diadynamiczne
terapia laserowa
terapia manualna
ultradźwięki
ultradźwięki w wodzie
konsultacja lekarza rehabilitacji
konsultacja rehabilitanta
konsultacja lekarza rehabilitacji dzieci

1.10.

Skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.

1.11.

Prowadzenie ciąży: opieka lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne
oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. Usługa obejmuje:
konsultację lekarską przed szczepieniem
szczepionkę (preparat)
wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

1.13.

Wydawanie zaświadczeń lekarskich na potrzeby instytucji zewnętrznych.

1.14.

Konsultacje telefoniczne.

1.15.

Przegląd stomatologiczny – raz w roku.
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2.
2.1.

2.1.1.
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Medycyna pracy:
Zamawiający Wymaga, aby był realizowany pełny zakres usług obejmujący wszystkie badania i konsultacje
lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na
które kieruje pracodawca wydając skierowanie, tj:
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy;
orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego
podstawie;
ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu
pracy;
prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej;
prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby
związane z wykonywaną pracą;
wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)
monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób
wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych,
niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych;
wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób
związanych z wykonywaną pracą;
inicjowanie i realizację promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych
wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;
inicjowanie działań pracodawcy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie pomocy w ich realizacji
(informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, wdrażanie zasad profilaktyki
zdrowotnej, współorganizowanie pierwszej pomocy przedmedycznej);
prowadzenie analizy stanu zdrowia pracowników;
w przypadkach obligatoryjnych delegowanie swojego lekarza do zakładowej komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy;
oferowanie gotowości świadczenia profilaktycznych usług medycznych nie wymienionych wyżej.

2.2.

Planowana wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu jednego dnia roboczego.
Oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich wyników badań
koniecznych do orzeczenia.

2.3.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca
badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym
stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne
(włącznie z badaniami w kierunku nosicielstwa) \

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Profilaktyka medyczna w Medycynie Pracy obejmuje również:
czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą,
wizytację stanowisk pracy,
zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.

Terminy świadczenia usług:
Planowana wizyta u lekarzy pierwszego kontaktu:
realizowana do 24 godzin (w dniach od poniedziałku do soboty):
Internisty,
Lekarza rodzinnego,
Pediatry,
realizowana do 48 godzin (w dniach od poniedziałku do soboty):
Ginekologa,
Chirurga,

3.2.
3.2.1.

Planowane wizyty u lekarzy specjalistów oraz badań:
realizowana do 72 godzin (3 dni roboczych, od poniedziałku do soboty):
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3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.
3.2.2.6.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.3.4.
3.2.3.5.
3.2.3.6.
3.2.3.7.
3.2.3.8.
3.2.3.9.
3.2.3.10.
3.2.3.11.
3.2.3.12.
3.2.3.13.
3.2.3.14.
3.2.3.15.
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.4.3.
3.2.4.4.
3.2.4.5.
3.2.4.6.
3.2.4.7.
3.2.4.8.
3.2.4.9.
3.2.4.10.
3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.

Okulisty,
Ortopedy,
Laryngologa,
RTG,
realizowana do 120 godzin (5 dni roboczych, od poniedziałku do soboty):
Kardiologa,
Dermatologa,
Pulmonologa,
USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego),
Neurologa,
Mammografii,
realizowana do 168 godzin (7 dni roboczych, od poniedziałku do soboty):
Alergologa,
Chirurga naczyniowego,
Specjalisty chorób zakaźnych,
Diabetologa,
Endokrynologa,
Gastroenterologa,
Nefrologa,
Neurochirurga,
Onkologa,
Psychiatry,
Urologa,
Tomografii komputerowej,
EKG wysiłkowego,
Biopsji,
Densynometrii,
realizowana do 240 godzin (10 dni roboczych, od poniedziałku do soboty):
Ginekologa Endokrynologa,
Hematologa,
Hepatologa,
USG specjalistycznego (transrektalnego, transvaginalnego, sercowo-naczyniowego, ortopedycznego),
Rezonansu Magnetycznego,
Endoskopii przewodu pokarmowego,
Foniatry,
Psychologa,
konsultacje profesorskie,
oraz wszelkie pozostałe specjalności,
Wizyty realizowane bez skierowanie w przeciągu 10 dni roboczych – wizyta u lekarzy specjalistów:
chirurga dziecięcego,
ortopedy dziecięcego,
neurologa dziecięcego,

3.3.

Konsultacje u lekarzy pediatrów pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza pediatry i będą
realizowane również w przeciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).

3.4.

Dyżur urazowy – minimum w Warszawie, w przypadku nagłych zachorowań dzienny dyżur
chirurgiczno/ortopedyczny wraz ze standardową diagnostyką.

3.5.

Pilna wizyta u lekarza internisty/lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry, podyktowania nagłym lub szybko
postępującym pogorszeniem stanu zdrowia, realizowana będzie do 12 godzin.
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3.6.

Pacjenci będą diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania
medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z autorytetami w tej dziedzinie. Pacjent
informowany będzie telefonicznie o nieprawidłowych wynikach badań.

3.9.

W ramach usługi pacjent (dotyczy osób powyżej 18 r.ż.) może wykonać jeden raz w roku kalendarzowym
badania bez konieczności skierowania lekarza. Usługa jest dostępna w placówkach Wykonawcy i obejmuje
następujące badania:
Mocz – badanie ogólne,
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
Cholesterol całkowity,
Glukoza/Glucose na czczo,
Standardową cytologię ginekologiczną.

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.

Pakiet II – Rodzina Pracownika Zamawiającego.
Pakiet obejmuję rodzinę pracownika, tj. małżonek/ka lub parner/ka i dzieci (niezależnie od ilości dzieci). Maksymalny
wiek dziecka – do ukończenia 18 lat lub jeżeli się uczą to do ukończenia 26 lat.
Zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszego pakietu jest tożsamy z zakresem Pakietu I – opisanym w pkt. 1
(bez medycyny pracy).
Pakiet III – Małżonek/ka lub Partner/ka lub dziecko pracownika Zamawiającego
Pakiet obejmuję członka rodziny pracownika, tj. małżonek/ka lub partner/ka lub dziecko.
Zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszego pakietu jest tożsamy z zakresem Pakietu I – opisanym w pkt. 1
(bez medycyny pracy).
Pakiet IV – Rodzice lub teściowie pracownika Zamawiającego
Pakiet obejmuje rodziców lub teściów pracownika Zamawiającego – jednej osoby.
Zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszego pakietu jest tożsamy z zakresem Pakietu I – opisanym w pkt. 1
(bez medycyny pracy).
Medycyna pracy
Sposób rozliczania usług w zakresie medycyny pracy świadczonych przez Wykonawcę na rzecz pracowników,
kandydatów na pracowników, skierowanych na badania przez Zamawiającego, został opisany w istotnych
postanowieniach umowy.
Dla celów obliczenia wartości zamówienia Zamawiający na podstawie danych historycznych, przyjął iż wartość usług
świadczonych przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego nie objętych świadczeniem usług w zakresie
Pakietu I, wynosi na cały okres obowiązywania umowy: 3 000,00 PLN.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wykonawca w formularzu oferty, w pkt. 1.4. wskaże wysokość udzielonego w % rabatu dla osób korzystających
na podstawie zawartej umowy, na wszystkie usługi znajdujące się w ofercie Wykonawcy, a nie ujęte w zakresie
poszczególnych pakietów lub wykorzystanych przez daną osobę limitu dla danego świadczenia.
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