
 

 

Informuję, że w wyniku procedury przeprowadzonej w ramach usług społecznych zostały zawarte poniższe 
umowy z: 

1) Przychodnią Akademicką w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Łużycka 5, 44-100 Gliwice (w zakresie opisanej poniżej 
Części 1), nr OZ/U/18/76/OB/1 z dnia 3 stycznia 2019 roku, 

2) Przychodnią AGMED Sp. z o.o., ul. Morcinka 15-17, 40-124 Katowice (w zakresie opisanej poniżej 
Części 2), nr OZ/U/18/76/OB/2 z dnia 11 stycznia 2019 roku. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania wartości umownej 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z uwzględnieniem prawa opcji, tj. możliwości jednostronnego 
wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy przez Zamawiającego o okres nie dłuższy niż dodatkowo 
12 miesięcy (w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany wartościowy 
zakres umowy). 

I. Informacje o przedmiocie zamówienia: 

Część 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy na terenie Gliwic 

Usługi zdrowotne obejmują m.in. wykonywanie świadczeń opieki profilaktycznej w zakresie medycyny pracy, 
w tym: 

1) badania: wstępne, okresowe, kontrolne i inne; 

badania dotyczą: pracowników, doktorantów, studentów, kandydatów na studia, stażystów, praktykantów 
itp., 

2) badania osób, które są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, 
a także osób narażonych na promieniowanie jonizujące, 

3) wydawanie orzeczeń lekarskich dla nauczycieli akademickich ubiegających się o płatny urlop dla 
poratowania zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) badania o dopuszczeniu do kierowania pojazdem w ramach obowiązków służbowych lub w celach 
służbowych, 

5) dodatkowe profilaktyczne badania okulistyczne wraz z wystawieniem zaświadczeń potwierdzających 
konieczność stosowania okularów korygujących. 

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy: 
Przychodnia Akademicka w Gliwicach Sp. z o.o., Gliwice, ul. Łużycka 5. 

Część 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy na terenie Katowic 

Usługi zdrowotne obejmują m.in. wykonywanie świadczeń opieki profilaktycznej w zakresie medycyny pracy, 
w tym: 



 

 

1) badania: wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników, 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich dla nauczycieli akademickich ubiegających się o płatny urlop dla 
poratowania zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) dodatkowe profilaktyczne badania okulistyczne wraz z wystawieniem zaświadczeń potwierdzających 
konieczność stosowania okularów korygujących, 

4) badania osób, które są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, 
a także osób narażonych na promieniowanie jonizujące. 

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy: 
Przychodnia AGMED Sp. z o.o., Katowice, ul. Dunikowskiego 12, 14, 16 (wejście od ul. Sokolskiej 68). 

Miejsce świadczenia usługi badania RTG: 
„Moja Przychodnia”, Katowice, ul. PCK 1. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy: 

1) badania lekarskie oraz badania diagnostyczne będą wykonywane w dni robocze (tj. od poniedziałku do 
piątku) w godzinach od 7:00 do 16:00, 

2) wszystkie badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wystawienia końcowego 
orzeczenia lekarza medycyny pracy, wykonywane będą w ciągu jednego dnia, tj. w dniu wizyty u lekarza 
medycyny pracy, chyba że zaistnieją okoliczności wydłużające czas danej usługi (badania i konsultacje 
uzupełniające, stan zdrowia pacjenta wymagający włączenie leczenia itp.), 

3) wszelkie usługi będące przedmiotem zamówienia, związane z koniecznością przybycia osoby badanej 
w celu poddania się konsultacji lekarskiej lub badaniu diagnostycznemu (w szczególności: EKG, RTG, 
pobranie materiału do badań m.in. laboratoryjnych itp.), powinny odbywać się w jednym miejscu. 
Natomiast w zakresie Części 2 wykonywanie badań RTG odbywać się będzie w przychodni lekarskiej „Moja 
Przychodnia” położonej w Katowicach przy ul. PCK 1, 

4) usługi wykonywane będą na rzecz uprawnionych osób na podstawie indywidualnego skierowania 
wystawianego przez jednostki (komórki) zamawiające, 

5) po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie lekarskie w formie 
zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), 

6) w przypadku pracowników lekarz przeprowadzający badania zobowiązany jest do przekazania orzeczenia 
lekarskiego (zaświadczenia) pracownikowi i niezwłocznego dostarczenia go pracodawcy (tj. Politechnice 
Śląskiej na adres Działu Spraw Osobowych, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice). W przypadku 
doktorantów, studentów, kandydatów na studia, stażystów i praktykantów  lekarz przeprowadzający 
badania zobowiązany jest do przekazania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) w dwóch egzemplarzach 
osobie badanej, 

7) pacjent ma prawo do odbioru wyników badań, opinii, zaświadczeń i informacji dotyczących stanu jego 
zdrowia oraz innych dokumentów związanych z badaniami w przychodni medycyny pracy, w której 
wykonywane były badania, konsultacje, 

8) szczegółowy harmonogram funkcjonowania placówki, w której realizowane będą świadczenia zdrowotne, 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz udostępni osobom zainteresowanym poprzez wywieszenie 
stosownej informacji w miejscu udzielania świadczeń, 

9) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

b) umożliwienia Wykonawcy udziału w pracach Zakładowej Komisji BHP. 

III. Sposób rozliczania: 

Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące wszystkie usługi wykonane na 
podstawie umowy w danym miesiącu kalendarzowym. Do faktury musi być każdorazowo dołączony wykaz osób 
wraz z rodzajem i ceną zrealizowanej usługi oraz nazwą lub symbolem jednostki wystawiającej skierowanie dla 



 

 

pacjenta. Faktury z kompletnym wykazem danych będą przesyłane na adresy: 

 w przypadku pracowników: Dział Spraw Osobowych, ul. Konarskiego 18, 44–100 Gliwice; 

 w przypadku pozostałych osób: Dział Spraw Studenckich i Kształcenia, ul. Akademicka 2A, 
44–100 Gliwice. 

Dokonując opisu faktury, należy wybrać „Inne” i w polu „uwagi” wpisać: numer zapotrzebowania ZP/020155/18 
oraz właściwy numer umowy (OZ/U/18/76/OB/1 – w przypadku usług świadczonych przez Przychodnię 
Akademicką w Gliwicach Sp. z o.o. albo OZ/U/18/76/OB/2 – w przypadku usług świadczonych przez Przychodnię 
AGMED Sp. z o.o.), a także podać tryb Pzp: art.138o. 

IV. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

1) ze strony Wykonawcy – Przychodni Akademickiej w Gliwicach Sp. z o.o.: 

Magdalena Grzybowska (tel. 32 231 43 01, e-mail: ), 

2) ze strony Wykonawcy – Przychodni AGMED Sp. z o.o.: 

Jadwiga Szkaradek (tel. 606 359 210, e-mail: ), 

3) ze strony Zamawiającego – Politechniki Śląskiej: 

Agnieszka Zabawa (Dział AG), (tel. 32 237 21 10, e-mail: ). 

 

Proszę o zapoznanie wszystkich pracowników jednostki (komórki) z niniejszą informacją. 

mailto:sekretariat@przychodniaakademicka.pl
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mailto:agnieszka.zabawa@polsl.pl

