
 

   

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa przeprowadzenia: badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz 

wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - uczestników projektu  

pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy  przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy placówki ochrony zdrowia świadczących usługi      

w zakresie badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz badań lekarskich  

na potrzeby projektu pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy  przez 

osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach.”           

W wyniku przeprowadzonej usługi nastąpi zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja 

negatywnych czynników ryzyka, a tym samym wydłużenie aktywności zawodowej, poprawa stanu 

zdrowia a co za tym idzie jakości życia dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach (50 

kobiet, 10 mężczyzn). Dane demograficzne osób biorących udział w projekcie podane są                 

w Załączniku nr 1 do OPZ. 

Usługa będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z ustalonym przez Strony umowy 

harmonogramem w okresie od podpisania umowy w następujących terminach: 

Część I: 

1. Wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych – maksymalnie do 30 czerwca 2022r. 

2. Realizacja wizyt specjalistycznych – maksymalnie do 30 czerwca 2022r.  

3. Realizacja pakietów rehabilitacyjnych – maksymalnie do 1 grudnia 2022r.  

Część II:  

1. Realizacja indywidualnych konsultacji z psychologiem – maksymalnie do 30 czerwca 2022r. 

2. Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (pracownik) – maksymalnie do 30 czerwca 

2022r. 

3. Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (kadra kierownicza) – maksymalnie do 30 

czerwca 2022r. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług zdrowotnych dla każdej z osób biorących 

udział w projekcie w zakresie opisanym w pakietach poniżej: 

 

Część 1: Pakiet „Dbaj o zdrowie” 



 

   

 

 

 

1.1 Układ ruchu: 

 wykonanie badań laboratoryjnych: kwas moczowy, czynnik reumatoidalny, ASO, CRP 

ILOŚCIOWO, OB, WAPŃ, FOSFORANY, TSH, WITAMINA D3– 25 OH W SUROWICY, 

 wykonanie  badań obrazowych: RTG kręgosłupa (odc. lędź. lub szyjny w zależności od 

zgłaszanych dolegliwości), densymetrię kości, USG kolana lewego lub prawego w zależności 

od zgłaszanych dolegliwości.  

 Obligatoryjne konsultacje lekarskie u dwóch lekarzy specjalistów: Neurologa oraz 

Reumatologa. 

 Realizacja trzech zabiegów rehabilitacyjnych, zleconych przez specjalistów rehabilitacji, 

spośród następujących rodzajów zabiegów:  

-  10 x masaż klasyczny kręgosłupa (minimalny czas trwania 30 minut), 

- 10 x krioterapia (czas trwania według zaleceń specjalisty), 

-  10 x ćwiczenia indywidualne (minimalny czas trwania 30 minut), 

- 10 x laser (czas trwania według zaleceń specjalisty), 

- 10 x ultradźwięki (czas trwania według zaleceń specjalisty), 

-  10 x magnetoterapia (czas trwania według zaleceń specjalisty). 

 

UWAGA! Płatność za usługi rehabilitacyjne będzie uzależniona od rodzaju zabiegów zleconych 

przez lekarzy specjalistów, tzn. ilość zabiegów dla danej osoby x cena z oferty. 

 

1.2. Układ krwionośny: 

 wykonanie badań laboratoryjnych: lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, 

trójglicerydy), kinaza keratynowa, AST, ALT, jonogram (sód i potas), magnez,   

 wykonanie badań obrazowych: EKG, ECHO SERCA,  

 obligatoryjna konsultacja specjalisty Kardiologa. 

 

1.3. Układ krążenia obwodowy: 

 wykonanie badań laboratoryjnych: d-dimery, APTT,   

  wykonanie badań obrazowych: Doppler żył obu kończyn dolnych, 

  obligatoryjna konsultacja u specjalisty Chirurga naczyniowego.   

 

1.4. Okulista – konsultacja specjalisty Okulisty połączona z badaniem dna oka w kierunku zaćmy 

oraz badanie pola widzenia. 

 

Część 2. Pakiet „Punkt Indywidualnego oraz grupowego wsparcia psychologicznego” 

2.1 Zorganizowanie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 60 osób (50 K, 10 M), 44 – 

pracownicy, 16 – kadra kierownicza), po 4 godziny (240 min.), w godzinach popołudniowych (od 

godz. 13:00 do 17:00), zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę                      



 

   

 

 

 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Łączny czas konsultacji psychologicznych wyniesie 240h (14.400 

min.). W założeniach konsultacje muszą się odbywać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 13:00 do 17:00 i w odstępach 1-tygodniowych dla danego uczestnika projektu. 

Wykluczone jest przeprowadzenie konsultacji dla jednej osoby w ilości innej niż 1h na tydzień. 

Konsultacje muszą odbywać się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 

25 – 211 Kielce. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie na potrzeby konsultacji. Dojazd 

psychologa nie jest refundowany w ramach umowy.  

Realizacja konsultacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem w okresie od podpisania 

umowy do maksymalnie 30 czerwca 2022r.  

 

2.2. Zorganizowanie grupowych konsultacji z psychologiem osobno dla: 44 pracowników (39 K i 5 

M), oraz osobno dla kadry kierowniczej w ilości 16 osób (11 K, 5 M). Zajęcia odbywać się muszą     

w godzinach popołudniowych od godz. 13:00 do 17:00, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby 

Konsultacje odbywały się według następujących wytycznych: 

Zajęcia dla 44 pracowników (39 K i 5 M) podzielonych na 4 grupy (po 11 osób), w ilości 4 spotkań 

po 4 godziny zegarowe (16 godzin na jedną grupę). Czas trwania dla wszystkich grup łącznie wynosi 

64 godziny (3.840 min.) 

Zajęcia dla 16 osób z kadry kierowniczej (11 K, 5 M) – jedna grupa (16-osobowa) w ilości 4 spotkań 

po 4 godziny zegarowe. Łącznie 16 godzin (960 min.) 

Łączny czas grupowych konsultacji psychologicznych dla pracowników oraz kadry kierowniczej 

wynosi 80 godzin (4.800 min.). 

Konsultacje muszą odbywać się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 

25 – 211 Kielce. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie na potrzeby konsultacji. Dojazd 

psychologa nie jest refundowany w ramach umowy. 

Realizacja grupowych konsultacji psychologicznych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 

w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30 czerwca 2022r.  

 

Zakres indywidualnych oraz grupowych konsultacji psychologicznych obejmować powinien takie 

zagadnienia jak: radzenie sobie ze stresem, budowanie motywacji i zaangażowania, rozwiązywanie 

konfliktów, profilaktyka wypalenia zawodowego, a dla kadry kierowniczej: mechanizmy 

motywowania pracowników, kreatywność w zarządzaniu zespołem, rozwiązywanie konfliktów      

w zespole. 

 

Zamawiający wymaga, aby usługi, o których mowa w Części I, wykonywane były w placówkach 

medycznych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce. 



 

   

 

 

 

Pobranie materiału do badań laboratoryjnych w dni robocze od poniedziałku do piątku                    

w godzinach od 7:00 do 10:00. Pozostałe badania, wizyty i zabiegi muszą odbywać się w godzinach 

popołudniowych od godz. 13:00 do 17:00. 

 

Wykonawca biorący udział w przetargu musi gwarantować świadczenie usług zdrowotnych na 

najwyższym  poziomie: zasoby będące w dyspozycji Wykonawcy (w szczególności ilość osób 

udzielająca świadczeń, posiadany sprzęt, zasoby lokalowe) muszą być wystarczające do realizacji  

przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę z zawodową  starannością, posiadać wymagane 

kwalifikacje oraz przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego dopuszczonego do stosowania           

w świadczeniu  usług medycznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.   

Wg projektu przewiduje się realizację badań, wizyt również w godzinach popołudniowych oraz 

wieczornych.  

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do wydawania dla każdego                        

z uczestników projektu, Zaświadczeń o przeprowadzonych: rehabilitacjach, badaniach oraz 

wizytach lekarskich za co nie może pobierać dodatkowego wynagrodzenia. Powyższe niezbędne 

jest do rozliczenia wskaźników projektowych.  

W przypadku niestawienia się osoby badanej w dniu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu 

realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ustalenia z tą osobą jednego nowego 

terminu (badania, konsultacji lekarskiej itp.).  

Dane osób objętych projektem zostaną przekazane przez Zamawiającego najpóźniej do 5 dni 

roboczych od podpisania umowy. 

W przypadku poważnych zdarzeń losowych, skutkujących brakiem możliwości udziału w projekcie, 

Zamawiający może dokonać zamiany osób uczestniczących, a Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia kompletu badań oraz wizyt lekarskich i rehabilitacji dla nowo zgłoszonych 

uczestników projektu. Przypadek taki może dotyczyć maksymalnie 3 osób z 60-osobowej grupy 

uczestników projektu. W przypadku zamiany liczby osób większej niż 3, Wykonawca ma prawo 

zażądać dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego według cen zawartych w przedmiotowej 

ofercie. 

Płatność dla Części I oraz II będzie odbywać się w systemie miesięcznym za zrealizowane usługi        

i nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z listą 

imienną osób, u których przeprowadzono w danym miesiącu badania laboratoryjne, badania 

obrazowe, wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne itp.  

W ramach wystawionej faktury miesięcznej Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia 

wartości za: 

Część I: 

1. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych (układ ruchu); 

2. Przeprowadzenie badań obrazowych (układ ruchu); 



 

   

 

 

 

3. Przeprowadzenie wizyt lekarskich: (neurolog, reumatolog); 

4. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych; 

5. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych (układ krwionośny); 

6. Przeprowadzenie badań obrazowych (układ krwionośny); 

7. Przeprowadzenie wizyt kardiologicznych; 

8. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych (układ krążenia obwodowy); 

9. Przeprowadzenie badań obrazowych (układ krążenia obwodowy); 

10. Przeprowadzenie wizyt u chirurga naczyniowego. 

Część II: 

1. Przeprowadzenie spotkań indywidulanych; 

2. Przeprowadzenie spotkań grupowych dla pracowników; 

3. Przeprowadzenie spotkań grupowych dla kadry kierowniczej.  

 

III. Inne ustalenia: 

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia    

w sposób określony w niniejszym dokumencie, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających ze złożonej oferty, w tym koszty transportu, nieprzewidzianych spotkań. 


