
        Chorzów, dnia 05.12.2014 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: LK/527/2014. 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Wyłonienie wykonawcy przeprowadzającego w okresie 

2015 – 2017 badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badania 

psychologiczne pracowników” – nr sprawy: LK/527/2014, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1:  
Załącznik nr 5 – SIWZ -  Formularz cenowy dla części nr III pozycja nr 1 i 5 

 

Ilu z wymienionej szacunkowej ilości pracowników kierowanych na badania  podlega 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zgodnie z & 13 pkt 1 

(Dz.U.z 18 lipca 2014 poz 949) 

Odpowiedź:  
Szacunkowe ilości pracowników, którzy podlegają przepisom Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949) określone są w formularzu cenowym dla 

części nr III w pozycji nr 1 i 5.  

 

Pytanie 2:  
Załącznik nr 5 - SIWZ -  Formularz cenowy dla części nr III pozycja 10 

 

Ilu z wymienionej szacunkowej ilości pracowników kierowanych na badania  podlega 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań 

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazadami, 

kierowców oraz osób wykunującyh pracę na stanowisku kierowcy zgodnie z & 13 pkt 1 

(Dz.U.z 16 lipca 2014 poz 937) 

Odpowiedź:  

Szacunkowe ilości pracowników, którzy podlegają przepisom Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 937) określone są w formularzu cenowym dla części nr III w pozycji 

nr 10.  

 

Pytanie 3:  
Załącznik nr 5- SIWZ -  Formularz cenowy dla części nr III pozycja 8 

 

Czy występujące czynniki szkodliwe i uciążliwe  dla pracowników utrzymania obiektu są 

prawidłowe wpisane gdyż uciążliwości wpisane przez Zamawiającego w tej grupie 

zawodowej wymagają specjalistycznych badań (rtg klp, spirometria, konsultacja 

laryngologiczna) co ma istotny wpływ na wartość zamówienia 

Odpowiedź:  

Czynniki szkodliwe wpisane w Załączniku nr 5- SIWZ -  Formularz cenowy dla części nr III 

pozycja 8 występują w środowisku pracy pracownika utrzymania obiektów, który wykonuje 

różnego rodzaju czynności, jak np. ślusarskie, operatora maszyn, mechanika, elektromontera, 

elektronika. Nazwa czynnika:  Inne nietrujące pyły przemysłowe, w tym zawierające wolną 

krystaliczną krzemionkę poniżej 2%. Dla przykładu wyniki pomiarów z 2014 r.: pył 

całkowity - 4,5 mg/m³;  pył respirabilny - 0,9 mg/m³. 
 


