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Ogólne warunki świadczenia usług medycznych dla Politechniki Gdańskiej 

 

1. Podstawą do przeprowadzania badań: 

1) dla części I i II jest imienne skierowanie (załącznik nr 5.1. do SIWZ dla części I oraz dla części 

II) wydane każdej osobie skierowanej na badania profilaktyczne. Skierowanie wystawiane 

będzie przez jednostkę organizacyjną Politechniki Gdańskiej zatrudniającą pracownika. W 

skierowaniu zawarta będzie charakterystyka stanowiska pracy, z której będzie wynikał zakres 

badań dla danego pracownika. 

2) dla części III jest imienne skierowanie (załącznik nr 5.2. do SIWZ) wystawione i prawidłowo 

wypełnione przez Zamawiającego wydane każdemu studentowi/doktorantowi skierowanemu 

na badania medyczne. Każdorazowo skierowania będą dostarczone przez osobę podlegającą 

badaniom do miejsca wskazanego przez Wykonawcę. Skierowania te będą stanowić 

podstawę do przeprowadzenia badań. 

2. Wykonawca zapewni pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 

3. Świadczenia usług medycznych udzielane będą przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania 

badań lekarskich w trybie obowiązujących przepisów. 

4. Świadczenia usług medycznych w zakresie badań lekarskich będą realizowane w placówce 

medycznej wskazanej przez Wykonawcę, znajdującej się na terenie miasta Gdańsk. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi medyczne wykonywane były w jednym miejscu 

tj. w jednym budynku. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania specjalistycznych badań 

i konsultacji lekarskich w innym miejscu na terenie Gdańska w razie zaistnienia takiej 

konieczności. 

1. Zamawiający wymaga, aby czas dotarcia z siedziby Zamawiającego tj. od głównych drzwi 

wejściowych Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej do miejsca, w którym świadczone będą 

usługi medyczne tj. do drzwi wejściowych budynku, gdzie znajduje się rejestracja, nie przekroczył 

30 minut w jedną stronę. W przypadku konieczności korzystania z komunikacji miejskiej, czas 

dotarcia obejmuje zarówno dojście pieszo od głównych drzwi wejściowych Gmachu Głównego 

Politechniki Gdańskiej do przystanku komunikacji miejskiej, dojazd środkami komunikacji miejskiej 

oraz dojście pieszo do głównych drzwi wejściowych budynku gdzie będą świadczone usługi 

medyczne. Łączny czas przejścia pieszo nie może przekroczyć 20 minut w jedną stronę, przy 

czym odcinek między przystankiem komunikacji miejskiej a głównymi drzwiami wejściowymi 

budynku w którym znajduje się rejestracja nie może przekroczyć 10 minut. 

  



2. Wykonawca będzie świadczyć usługi medyczne osobiście. Strony dopuszczają możliwość 

zlecania przez Wykonawcę wykonania badań innym podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, znajdującym się na terenie miasta Gdańska tylko w przypadku specjalistycznych 

konsultacji lekarskich i diagnostycznych. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego o zmianie miejsca wykonywania badań lekarskich. 

3. Zamawiający wymaga, aby usługi medyczne realizowane były po wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej lub ewentualnie osobistej w placówce medycznej. Wykonawca zapewni co najmniej 

2 numery telefonów, pod którymi możliwa będzie rejestracja telefoniczna. 

4. Zamawiający wymaga, aby rejestracja do wszystkich lekarzy odbywała się na konkretną godzinę, 

w odstępach co najmniej 10 minutowych. Zamawiający nie wyraża zgody, aby na tą samą godzinę 

była umówiona więcej niż jedna osoba. 

5. Wykonawca zapewni świadczenia usług medycznych najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych 

liczonych od następnego dnia po rejestracji. 

6. Wykonawca zapewni świadczenia usług medycznych w każdy dzień roboczy tygodnia, od 

poniedziałku do piątku włącznie, w godz. 7:00 – 15:00. 

7. Jeżeli Wykonawca zaznaczył „TAK” w kryterium dodatkowym liczba wizyt ≤ 2, musi wykonać 

wszystkie badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do 

wystawienia końcowego orzeczenia łącznie z wizytą u lekarza medycyny pracy podczas 

maksymalnie dwóch wizyt pracownika/studenta/doktoranta w placówce medycznej, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne poszerzy jego zakres o wykonanie 

dodatkowych badań, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia 

osoby badanej.  

8. Wykonawca wyznaczy preferencyjne godziny wykonywania badań laboratoryjnych 

i diagnostycznych tylko dla Politechniki Gdańskiej. 


