Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych
świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”
I.

Przedmiot zamówienia i zakres świadczeń zdrowotnych, czas realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych (porady lekarskie w ramach leczenia
pracowników, w tym ordynacja leków w ramach refundacji NFZ i orzeczenia o czasowej
niezdolności do pracy wystawiane, zgodnie z obowiązującym prawem) na rzecz Pracowników
Zamawiającego w Przychodni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moliera 5
oraz w obiektach własnych Wykonawcy. Zakres badań medycyny pracy oraz dodatkowych
świadczeń zdrowotnych będzie realizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 z późn.
zm.),
2) Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) oraz
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018 r poz.1155
z późn. zm.).
2. Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. 1 będzie świadczony na rzecz Pracowników
Zamawiającego w liczbie wskazanej na Liście Pracowników (na dzień 28 lutego br. liczba
Pracowników wynosi 1061 osób). Zamawiający zakłada, że w czasie świadczenia usługi,
o której mowa powyżej w pkt 1 przez okres jednego miesiąca lekarze Wykonawcy przyjmą
940 osób, przy czym przyjmuje się zasadę, że dany Pracownik parokrotnie przyjmowany lub
poddawany zabiegom w ciągu jednego miesiąca jest liczony jako jedna osoba.
3. Świadczenia zdrowotne w ramach medycyny pracy oraz dodatkowe świadczenia zdrowotne
(w tym ordynacja leków w ramach refundacji NFZ i orzeczenia o czasowej niezdolności do
pracy wystawiane, zgodnie z obowiązującym prawem) będą udzielane w ramach
następujących świadczeń zdrowotnych:
1) porady lekarza medycyny pracy,
2) porady internistyczne,
3) porady okulistyczne,
4) porady laryngologiczne,
5) porady foniatryczne,
6) porady kardiologiczne,
7) porady chirurgiczne (w tym zaopatrzenie chirurgiczne, zmiana opatrunków, szycie rany),
8) porady ortopedyczne (w tym kwalifikacja do zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacji,
punkcje stawów i iniekcje dostawowe),
9) porady neurologiczne,
10) porady ginekologiczne,
11) porady dermatologiczne,
12) porady specjalisty rehabilitacji z kwalifikacją do zabiegów rehabilitacyjno-

fizykoterapeutycznych,
13) świadczenia pielęgniarek medycyny pracy,
14) wykonywanie pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, iniekcji,
szczepień przeciwtężcowych związanych z wypadkiem przy pracy oraz innych szczepień
(ze szczepionek własnych Pracowników) oraz wykonywanie badań laboratoryjnych
i innych niezbędnych badań, o których mowa w pkt.6,
15) wykonywanie
zabiegów
fizykoterapeutycznych
(elektrostymulacja,
prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, światłolecznictwo, pole
elektromagnetyczne, laser),
16) konsultacje w ramach badań profilaktycznych i orzecznictwa w razie wypadku przy
pracy,
17) zabiegi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne na rzecz Pracowników Zamawiającego (masaż
manualny, ćwiczenia indywidualne z Pracownikiem).
4. Świadczenia zdrowotne wskazane w pkt. 3 ppkt 1-15 i 17 powyżej Wykonawca zobowiązany
jest realizować z uwzględnieniem minimalnych wymagań Zamawiającego określonych
w Załączniku do OPZ - Części II pkt 2 ppkt 15), pkt 3 i pkt 4.
5. W ramach badań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych będą przeprowadzane konieczne badania
lekarzy specjalistów, badania wymienione w pkt. 6 poniżej, zabiegi fizykoterapeutyczne,
iniekcje.
6. Zamawiający oczekuje, jako minimalnego, następującego zakresu badań na podstawie
skierowania wystawionego przez lekarzy Wykonawcy:

Wykaz badań
Badanie
EKG
AUG
Próba wysiłkowa
ECHO serca
spirometria
Spirometria z próbą rozkurczowa
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG ginekologiczne
USG sutka
USG stawów skokowych
USG stawów barkowych
USG stawów kolanowych
USG serca
Mammografia
RTG –badania radiologiczne
badania analityczne
Morfologia
Morfologia z rozmazem
OB.
HbA1C
reticulocyty
Sód
Potas
Wapń całk.

Transferyna
Mocznik
Kreatynina
eGFR
Glukoza
Krzywa obciążeniowa po podaniu 75 g glukozy (bez kosztów glukozy)
Białko całkowite
Kwas moczowy
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
trójglicerydy
Fosfataza alkaliczna
Aminotransferaza alaninowa ALT
Aminotransferaza asparaginianowa AST
Gammaglutamylotranspeptydaza GGT
Amylaza
Kinaza keratynowa CK
Fosfataza kwaśna całkowita ACP
Czynnik reumatoidalny RF
Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpośrednia
ASO
TSH
HBs – Ag
VDRL
INR
APTT
CRP
Test w kierunku Helicobacter pylori
Żelazo w surowicy
Badanie ogólne moczu
Badanie moczu z ocena osadu
Badanie moczu – oznaczenie ilościowe białka
Badanie moczu – oznaczenie ilościowe glukozy
Badanie moczu – oznaczenie ilościowe amylazy
Badanie moczu – oznaczenie ilościowe wapnia
Posiew moczu z antybiogramem
Badanie kału ogólne
Badanie kału na pasożyty
Badanie kału krew utajona
Badania cytologiczne
7. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje wizytacje stanowisk pracy w siedzibie
Zamawiającego w ramach przeglądów Społecznej Inspekcji Pracy i BHP oraz w trybie
doraźnym, zgodnie z wymogami Ustawy o Służbie Medycyny Pracy, konsultacje dla potrzeb
służby BHP.
8. Zamawiający określa następujący okres realizacji zamówienia:
24 miesiące od dnia rozpoczęcia udzielania Świadczeń zdrowotnych.
Zamawiający przewiduje, że udzielanie Świadczeń zdrowotnych rozpocznie się w dniu 01
lipca 2019 r.

II. Wynagrodzenie Wykonawcy za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia w czasie wskazanym w Części I pkt 8
powyżej, stanowić będzie iloczyn następujących liczb:
1) zryczałtowanej ceny za jednego Pracownika miesięcznie wskazanej przez Wykonawcę w
ofercie, cenę tę należy skalkulować w oparciu o zdefiniowany przez Zamawiającego
zakres świadczeń zdrowotnych, przedstawiony w Części I OPZ, z uwzględnieniem
założenia, o którym mowa w Części I pkt. 2 powyżej,
2) liczby 940,
3) liczby 24 która jest liczbą miesięcy określoną jako czas realizacji zamówienia.
III. Sposób udzielania przez Wykonawcę świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Zamawiającego
1. Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz
dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Przychodni Zamawiającego znajdującej się w jego siedzibie w Warszawie przy
ul. Moliera 5 oraz w obiektach własnych Wykonawcy, znajdujących się na terenie m.st.
Warszawy. Pomieszczenia Przychodni zostały przebudowane i spełniają wymogi niezbędne do
prowadzenia działalności leczniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi
w szczególności w:
1) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (DZ.U. poz. 739);
2) przepisach dotyczących postępowania z odpadami medycznymi, w szczególności:
a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) oraz
b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799
z późn. zm.),
3) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422) oraz
4) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn.
zm.)
Szczegółowy sposób udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz
dodatkowych świadczeń zdrowotnych stanowi Załącznik do OPZ.
2. Przebudowa Przychodni zlokalizowanej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
została wykonana w zakresie umożliwiającym dostosowanie pomieszczeń Przychodni do
obecnie obowiązujących przepisów (z uwzględnieniem uzyskanych odstępstw od przepisów
techniczno-budowlanych), w szczególności:
1) przepisów wskazanych w powyżej w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 3,
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975),
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
3. Wykaz Obiektów własnych Wykonawcy oraz szczegółową organizację udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz
Pracowników Zamawiającego ujętych w Części I OPZ, Wykonawca wskaże w Ofercie.
4. Lekarze specjaliści zobowiązani są przyjmować pracowników Zamawiającego w wyznaczonych
godzinach pracy z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w załączniku do OPZ - Część
II pkt 15.

Załącznik do OPZ

Szczegółowy zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni
oraz sposób funkcjonowania Przychodni
I.

Opis pomieszczeń oraz warunków najmu Przychodni

1.

Zamawiający informuje, że posiada Przychodnię, znajdującą się w siedzibie Zamawiającego pod
adresem Warszawa ul. Moliera 5, w której od 1965 r są udzielane świadczenia zdrowotne,
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na rzecz Pracowników Zamawiającego.
Pomieszczenia Przychodni spełniają warunki niezbędne do wykonywania działalności
leczniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w Części III pkt 1 i 2 OPZ.
Sposób, w jaki powinna funkcjonować Przychodnia oraz zakres udzielania minimalnych
świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Przychodni, jakich oczekuje Zamawiający jest
określony w niniejszym Załączniku.

2.

Łączna powierzchnia Przychodni wynosi 319,30 m2. Na poziomie „0” (parter) znajduje się pięć
gabinetów lekarskich, w których przyjmują wymiennie lekarze oraz gabinet zabiegowy,
rejestracja, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób
niepełnosprawnych, toaleta dla personelu i poczekalnia dla pacjentów. Na poziomie – I (suterena)
znajduje się gabinet fizykoterapii składający się z czterech kabin zabiegowych, gabinetu masażu
manualnego, pomieszczenia dla pracowników fizykoterapii, szatni dla personelu, toalety,
pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia pomocniczego oraz poczekalni dla pacjentów.

3.

Pomieszczenia Przychodni zostaną udostępnione Wykonawcy od dnia 01 lipca 2019 r.
Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w Przychodni, zgodnie z ich zakresem
i zasadami zawartymi w Części II niniejszego Załącznika oraz w Części III pkt. 3 OPZ. Przejęcie
pomieszczeń Przychodni nastąpi protokólarnie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Umowie.

4.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia Przychodni wraz z wyposażeniem
stanowiącym własność Zamawiającego. Odpłatność z tytułu najmu pomieszczeń Przychodni za
czynsz i sprzęt (wskazany w Części II niniejszego Załącznika) oraz korzystania z mediów
(energia elektryczna, CO, woda ciepła i zimna, ścieki, telefony, faksy) została ustalona
w następującej wysokości:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

czynsz w kwocie
opłata za energię elektryczną
zryczałtowana opłata za CO
opłata za zużycie wody ciepłej
opłata za zużycie wody zimnej
opłata za odprowadzanie ścieków
opłata za korzystanie z telefonów

- miesięcznie 11.821,00 zł plus VAT
- zgodnie z odczytem licznika plus VAT
- miesięcznie 744,00 zł plus VAT
- zgodnie z odczytem wodomierza plus VAT
- zgodnie z odczytem wodomierza plus VAT
- zgodnie z odczytem wodomierza plus VAT
- miesięcznie zgodnie z billingiem

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach
Przychodni. Koszty konserwacji i napraw własnego sprzętu medycznego oraz mebli
Zamawiający będzie pokrywał we własnym zakresie z zastrzeżeniem przypadków szkód, awarii
lub wad spowodowanych przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego używania wyposażenia przez
Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, usuwanie takich szkód,
awarii lub wad nastąpi na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość doposażenia
Przychodni przez Wykonawcę na własny koszt, zarówno w meble jak i aparaturę medyczną,
jednak nie może to powodować zwiększenia ceny za świadczone usługi.

II. Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni oraz sposób jej funkcjonowania
1.

Przychodnia powinna być czynna we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 – 18.00.
W Przychodni powinny być udzielane świadczenia zdrowotne na rzecz Pracowników
Zamawiającego w w/w godzinach z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń
zdrowotnych. Ponadto Pracownikom Zamawiającego powinny być udzielane ambulatoryjne
zabiegi i porady lekarskie na terenie Przychodni oraz pierwsza pomoc w miejscu zgłoszenia na
terenie Teatru.

2.

Zasady funkcjonowania przychodni, wyposażenie pomieszczeń:
1) Rejestracja powinna być czynna we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 – 18:00,
rejestratorka powinna prowadzić zapisy telefoniczne i osobiste do lekarzy na określone
godziny, tak aby pacjent mógł przyjść na wyznaczoną godzinę bez konieczności długiego
oczekiwania pod gabinetem. Pomieszczenie wyposażone jest przez Zamawiającego w meble,
komputer i aparat telefoniczny.
2) Gabinet zabiegowy powinien być czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00 –
18:00, świadczenia zdrowotne powinny być udzielane przez trzy pielęgniarki, posiadające
uprawnienia z zakresu medycyny pracy współpracujące z lekarzami specjalistami w ramach
ich działalności zabiegowej. Gabinet wyposażony jest przez Zamawiającego w meble, aparat
do reanimacji SAP-1 oraz elektrokardiograf Aspel. Ponadto gabinet powinien być
zaopatrzony przez Wykonawcę w leki i materiały medyczne umożliwiające udzielanie
pierwszej pomocy w miejscu zgłoszenia na terenie Teatru i w Przychodni. Ponadto
w gabinecie zabiegowym powinny być wykonywane iniekcje, pobrania materiału
biologicznego do badań określonych w Części I pkt 6 OPZ, EKG i inne zabiegi zlecane przez
lekarzy Wykonawcy oraz szczepienia przeciwtężcowe związane z wypadkami przy pracy i
inne szczepienia (ze szczepionek własnych Pracowników). Wszystkie materiały medyczne,
środki opatrunkowe, drobny sprzęt, wyposażenie punktu pobrań, papier do EKG i leki będą
stanowić koszty Wykonawcy.
3) Medycyna pracy – świadczenia zdrowotne powinny być udzielane przez co najmniej trzech
lekarzy w wymiarze łącznie 32 godziny tygodniowo, uprawnionych do wykonywania badań
profilaktycznych. Lekarze powinni codziennie przyjmować pracowników Zamawiającego
w Przychodni, wykonując na bieżąco badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wykonawca
powinien zapewnić niezbędne do celów profilaktycznych konsultacje specjalistów. Ponadto
lekarze medycyny pracy powinni udzielać dodatkowych świadczeń zdrowotnych (porady
lekarskie w ramach leczenia Pracowników, w tym ordynacja leków w ramach refundacji NFZ
i orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawiane, zgodnie z obowiązującym
prawem) na rzecz Pracowników, również jako interniści. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble i aparat telefoniczny.
4) Fizykoterapia - powinna być czynna wyłącznie dla Pracowników Teatru we wszystkie dni
robocze w godzinach od 8.00 - 16.00. W gabinetach fizykoterapii powinny być wykonywane
zabiegi dla Pracowników Zamawiającego zlecone przez uprawnionych lekarzy specjalistów
Wykonawcy. Gabinet wyposażony jest przez Zamawiającego w aparat do terapii Diadynamic,
aparat do zabiegów fizykoterapeutycznych Stymat, diatermię krótkofalową BTL-6000
Shortwave, aparat do terapii ultradźwiękowej Solatronic SLE z głowicą SU-5 i sondą
prysznicową SP-2 do laserowania, interdyn, lampę Solux LSK oraz w meble, aparat
telefoniczny. Ponadto gabinet do masażu wyposażony jest w stół do masażu. Zabiegi
powinien wykonywać technik fizykoterapii i masażysta.
5) Gabinet internistyczny - lekarz internista powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble i aparat telefoniczny.

6) Gabinet okulistyczny - lekarz okulista powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 6 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble, aparat telefoniczny, tablicę okulistyczną podświetlaną Snellena
OKO, kasetę okulistyczną, kasetę szkieł optycznych VISIONE INC, tonometr SchiotzStandard, oftalmoskop 110 firmy Carl-Zeiss, gonioskop, lampę szczelinową OPTON 30
SL/M, ponadto gabinet powinien być zaopatrzony w leki okulistyczne niezbędne do
przeprowadzania badań i środki opatrunkowe przez Wykonawcę.
7) Gabinet kardiologiczny - lekarz kardiolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 7 godzin tygodniowo. Ponadto lekarz kardiolog powinien udzielać
dodatkowych świadczeń zdrowotnych również jako internista. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble i aparat telefoniczny.
8) Gabinet laryngologiczny - lekarz laryngolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble, fotel laryngologiczny, aparat telefoniczny, reflektor czołowy CLAR
N 55, otoskop XL 2,5 V i niezbędny drobny sprzęt medyczny, ponadto gabinet powinien być
zaopatrywany w środki medyczne i leki przez Wykonawcę.
9) Gabinet neurologiczny – lekarz neurolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze, co najmniej 4 godziny tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble i aparat telefoniczny
10) Gabinet chirurgiczny - lekarz chirurg powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble, aparat telefoniczny, negatoskop, lampę bakteriobójczą i drobny
sprzęt medyczny, ponadto gabinet powinien być zaopatrywany przez Wykonawcę w leki
i środki opatrunkowe.
11) Gabinet chirurga – ortopedy – lekarz chirurg – ortopeda powinien udzielać świadczeń
zdrowotnych w wymiarze, co najmniej 3 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego j.w., ponadto gabinet powinien być zaopatrywany przez Wykonawcę w leki i
środki opatrunkowe.
12) Gabinet foniatryczny - lekarz foniatra powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble, fotel laryngologiczny, reflektor czołowy CLAR N 55, otoskop XL
2,5 V, aparat telefoniczny i drobny sprzęt medyczny, ponadto gabinet powinien być
zaopatrywany w leki oraz środki medyczne przez Wykonawcę.
13) Gabinet ginekologiczny – lekarz ginekolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze, co najmniej 4 godziny tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez
Zamawiającego w meble, aparat telefoniczny, fotel ginekologiczny, projektor zabiegowy
i drobny sprzęt medyczny, ponadto gabinet powinien być zaopatrywany w środki medyczne
przez Wykonawcę.
14) Gabinet dermatologiczny – lekarz dermatolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych w
wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez Zamawiającego
w meble i aparat telefoniczny.
15) Minimalny czas udzielania świadczeń zdrowotnych
w Przychodni Teatru:

przez

personel Wykonawcy

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

Nazwa

Personel medyczny

Minimalna
Liczba

Minimalna
Liczba

dni pracy
w tygodniu

godzin pracy
w tygodniu

Rejestracja

1 rejestratorka

5

29

Gabinet zabiegowy

3 pielęgniarki

5

111

Medycyna pracy

3 lekarzy

5

32

Gabinet internistyczny

1 lekarz internista

2

8

Gabinet okulistyczny

1 lekarz okulista

2

6

Gabinet kardiologiczny

1 lekarz kardiolog

2

7

Gabinet laryngologiczny

1 lekarz laryngolog

2

10

Gabinet neurologiczny

1 lekarz neurolog

1

4

Gabinet chirurgiczny

1 lekarz chirurg

2

10

Gabinet chirurga - ortopedy

1 lekarz chirurg
ortopeda -rehabilitant

1

Gabinet foniatryczny

1 lekarz foniatra

Gabinet ginekologiczny

1 lekarz ginekolog

Gabinet dermatologiczny

1 lekarz dermatolog

Gabinet fizykoterapii

1 technik fizykoterapii

5

25

Gabinet masażu

1 magister rehabilitant

5

20

1
1
1

Uwagi

Przyjmują również
jako interniści

Przyjmuje również
jako internista

3

2
4
3
Elektrostymulacja,
prądy
diadynamiczne
prądy
interferencyjne
ultradźwięki,
światłolecznictwo,
pole
elektromagnetyczne
Masaż manualny,
ćwiczenia
indywidualne
z pacjentem

3.

Podane powyżej czasy udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni dla Pracowników
Teatru przez personel medyczny, w tym lekarzy, Zamawiający uznaje za minimalne

4.

Zastępstwa w przypadku nieobecności lekarza lub innego personelu medycznego Wykonawca
zapewni w sposób ciągły w Przychodni. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia

elastyczności godzin pracy poszczególnych lekarzy dostosowując je do aktualnych potrzeb,
wynikających z dokumentów potwierdzających faktyczne zapotrzebowanie na poszczególnych
specjalistów. Zamiany takie będą akceptowane przez Zamawiającego, po analizie przedłożonych
przez Wykonawcą, uzasadniających zmiany dokumentów.
5.

Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian
personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Teatru w Przychodni
oraz zmian w organizacji udzielania tych świadczeń. Nie dotyczy to zastępstw w trakcie
czasowej nieobecności personelu Przychodni.

6.

W Przychodni powinny być przeprowadzane badania EKG, pobierany materiał biologiczny do
badań laboratoryjnych ujętych w Części I pkt 6 OPZ. Pobrania materiału biologicznego będą
prowadzone codziennie w wyznaczonych godzinach w gabinecie zabiegowym.

7.

Zamawiający oczekuje, że lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach
przedmiotowego zamówienia, będą przyjmować poza kolejnością Pracowników artystycznych
Zamawiającego, którzy w dniu wizyty uczestniczą w spektaklu lub wieczornej próbie oraz
Pracowników ze znaczną temperaturą.

8.

Wykonawca wyposaży Przychodnię w środki higieny osobistej (mydło, papier toaletowy
i ręczniki) oraz leki lub materiały opatrunkowe niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych
na rzez Pracowników.

9.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzątanie oraz mycie okien w Przychodni we własnym
zakresie i na własny koszt z zachowaniem obowiązujących przepisów odnośnie postępowania
z odpadami medycznymi.

10. Zamawiający umożliwi Wykonawcy udzielanie odpłatnych na rzecz Wykonawcy świadczeń
zdrowotnych w pomieszczeniach Przychodni dla pacjentów będących członkami rodzin
Pracowników oraz emerytami i rencistami Teatru, na następujących zasadach:
1) w Przychodni bezwzględne pierwszeństwo mają Pracownicy Teatru,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla członków rodzin Pracowników oraz emerytów
i rencistów Teatru nie może utrudniać dostępu Pracowników Teatru do udzielania świadczeń
zdrowotnych w Przychodni na ich rzecz, które określa Umowa,
3) wyznaczanie godzin wizyt w/w pacjentów powinno mieć miejsce po wyznaczonych
godzinach wizyt Pracowników.

