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OGŁOSZENIE O NABORZE - UZUPEŁNIAJĄCE 

Jednostek służby medycyny pracy/ wojewódzkich ośrodków medycyny pracy 

w ramach projektu „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa 

realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania 

oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z 

terenu trzech województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego) poprzez 

przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. 

 

I. Dane Zamawiającego: 

Pracodawcy Zdrowia 

ul. Fabryczna 10 budynek D2 

53-609 Wrocław 

 

Lider Projektu: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

 

Osoby do kontaktów z Wykonawcami: 

Iwona Wójcik      Katarzyna Wolańska   

tel. 795 490 877     tel. 601 359 909 

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl   k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest nabór jednostek służby medycyny pracy/ wojewódzkich 

ośrodków medycyny pracy, które:  

1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze  realizacji  projektu  

tj. na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskie lub opolskiego. 

2. Posiadają wpis do rejestru podjęcia działalności podmiotu leczniczego 

sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi we właściwym 

ze względu na miejsce wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy 

oraz dokonali zgłoszenia działalności lekarza w podmiocie leczniczym 

sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi (dotyczy jednostek służby 

medycyny pracy). 

podstawa prawna: art 10 ustawy z dnia 27.06.1997r o służbie medycyny pracy (tj. 

Dz. U. 2004 Nr 125, poz.1317 z póź. zm.) 

3. Posiadają możliwość wykonania OB, CRP, morfologii oraz RTG miednicy i/lub 

kręgosłupa oraz uzyskanie szybkich wyników tych badań. 

4. Dysponują personelem medycznym zatrudnionym  w jednostce służby medycyny 

pracy/ wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (bez względu na formę 

zatrudnienia)  niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia  tj. minimum 1 

lekarza medycyny pracy. 

5. Deklarują udział w warsztatach organizowanych przez Zamawiającego min. 1 

osoby z personelu medycznego zatrudnionego w jednostce medycyny pracy lub 

współpracującego z jednostką medycyny pracy – lekarz lub pielęgniarka. 

Zamawiający informuje, że: 

mailto:i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl
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a) lekarz, pielęgniarka służby medycyny pracy może wziąć udział w 

warsztatach bez względu na formę zatrudnienia w tej placówce, 

b) warsztaty dla lekarzy oraz pielęgniarek będą nieodpłatne oraz prowadzone 

przez doświadczonych trenerów: warsztaty będą trwały 12h lekcyjnych (2 

dni w sobotę i niedzielę) i odbędą się w IV kwartale 2020 roku;  

powyższe terminy mogą ulec zmianie, 

c) warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek będą poruszać zagadnienia typu:  

- badanie układu ruchu w kierunku wykrycia przewlekłych bólów 

kręgosłupa,  

-  zmiany w badaniach laboratoryjnych i obrazowych oraz ich interpretacja,  

- omówienie zasadności profilaktyki i wczesnej diagnostyki przewlekłych 

bólów kręgosłupa,  

- zagadnienia dotyczące terapii przewlekłych bólów kręgosłupa,  

- zalecenia fizjoterapeutyczne dla uniknięcia niepełnosprawności u 

pacjentów z przewlekłymi bólami kręgosłupa. 

6. Deklarują udział 1 lekarza w szkoleniu e-learningowym z testem zaliczającym 

uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem ukończenia. 

7. Osoby przeszkolone będą zobowiązane po wstępnej selekcji na podstawie 

kryteriów kwalifikacji do wytypowania pacjentów, którzy zostaną poddani 

badaniom w kierunku diagnostyki chorób kręgosłupa: 

 Usługa skierowana wyłącznie do pracowników w wieku aktywności 

zawodowej (18 i więcej lat), którzy w kwestionariuszu przesiewowym 

STarT Back Tool stanowiącym załącznik nr 3 na ogłoszenia uzyskają 

całkowity wynik ≥ 4 lub, którzy w kwestionariuszu przesiewowym w 

kierunku zapalnego bólu kręgosłupa stanowiącym załącznik nr 4 uzyskali 

wartość ≥ 4 . 

 Usługa będzie polegać na wykonaniu przez lekarza medycyny pracy 

badania przesiewowego pacjentów. Lekarz medycyny pracy na podstawie 

wyników z wypełnionych przez pacjentów kwestionariuszy dokona 

badania przedmiotowego i podmiotowego i podejmując decyzję co do 

dalszego postępowania z pracownikiem. 

 Lekarz dokonana podziału pacjentów na grupy ryzyka: Identyfikacja 

żółtych i czerwonych flag. Pacjent zidentyfikowany z żółtą flagą 

kierowany jest bezpośrednio na warsztaty z rehabilitacji ruchowej. Przy 

stwierdzeniu czerwonej flagi lub w przypadkach wątpliwych lekarz 

medycyny pracy zleca w zależności od potrzeb wykonanie OB, CRP, 

morfologii oraz RTG miednicy i/lub kręgosłupa i po weryfikacji wyników 

badań decyduje o dalszym postępowaniu z pracownikiem. Jeśli nie ma 

przeciwskazań pacjent kierowany jest na warsztaty z rehabilitacji 

ruchowej. 

 Istnieje możliwość odbycia drugiej wizyty u lekarza medycyny pracy w 

celu weryfikacji przedmiotowych wyników badań objęta jest stawką 

jednostkową Wizyta u lekarza medycyny pracy. 

 Jeśli jest to zasadne, lekarz medycyny pracy kieruje do neurologa, jeżeli 

ma podpisaną umowę lub wypisuje informacje dla lekarza rodzinnego o 

konieczności dalszej diagnostyki z powodu niepokojących objawów 

dotyczących kręgosłupa wymagających dalszej diagnostyki. Konsultacja z 

neurologiem odbywa się już poza programem i nie jest w ramach niego 

rozliczana. 

 



    

   
                                                                                                                                                                  

Projekt „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym we Wrocławiu” realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

III. Miejsce i termin składania ofert 

Termin składania ofert – do otrzymania wskazanej we wniosku liczby podmiotów. Oferty 

sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy 

składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl w formie plików załączonych do korespondencji, 

faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze związku Wrocław ul. Fabryczna 

10D2. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed 

upływem terminu wskazanego w punkcie III. 

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru. 

 

Zakłada się podpisanie 10 umów współpracy z jednostkami służby medycyny pracy 

oraz 1 umowy z wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy z terenu 3 województw 

objętych wsparciem w zakresie działań profilaktycznych. 

 

IV. Warunki udziału jednostek służby medycyny pracy 

Oferta może zostać złożona jedynie przez podmiot, który: 

1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze  realizacji  projektu  tj. 

na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskiego lub opolskiego. 

2. Posiada wpis do rejestru podjęcia (…) działalności podmiotu leczniczego 

sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi we właściwym 

ze względu na miejsce wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy 

oraz dokonał zgłoszenia działalności lekarza w podmiocie leczniczym 

sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi (dotyczy tylko jednostek 

służby medycyny pracy). 

3. Posiada możliwość wykonania badań OB, CRP, morfologii oraz RTG miednicy 

i/lub kręgosłupa oraz uzyskanie szybkich wyników tych badań. 

4. Zobowiąże się do udziału co najmniej 1 osoby (lekarza lub pielęgniarki) w 

warsztatach. 

5. Zobowiąże się do udziału lekarza w szkoleniu e-learningowym z testami 

zaliczającymi uzyskanie niezbędnej wiedzy i certyfikatem ukończenia. 

6. Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone będą zobowiązane do udzielenia świadczeń 

zdrowotnych w ramach programu. 

7. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie 

architektoniczne). 

8. Akceptuje, iż wynagrodzenie za : 

- I i II wizytę u lekarza medycyny pracy wynosi – 74 zł 

- badanie OB. wynosi – 9,10 zł 

- badanie morfologii krwi wynosi – 12,60 zł 

- badanie CRP wynosi – 18,90 zł 

- badanie obrazowe RTG AP i boczne kręgosłupa wynosi – 74,20 zł 

- badanie obrazowe RTG miednicy wynosi – 59,40 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu pn. 

Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa. 

 

V. Kryteria premiujące dot. wyboru jednostek służby medycyny pracy 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

premiującymi: 

Ilość wydanych orzeczeń o zdolności do podjęcia do pracy (rocznie): 

• do 5 000 = 0 pkt 

mailto:i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl
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• pow.  5 000 do 10 000 = 20 pkt 

• pow. 10 000 = 50 pkt 

Można uzyskać max 50 pkt 

W przypadku złożenia więcej ofert niż przewidziane limity decydować będzie kolejność 

zgłoszeń ofert. 

 

VI.  Termin i warunki realizacji usługi 

1. Termin realizacji usługi -  od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2022r. 

2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik  

nr 2 do niniejszego naboru. 

 

VII. Informacja dot. wykluczeń 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  Procedur określonych w podrozdziale 6.5 

Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych 

metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do 

uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym 

Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Liderem i Partnerami Projektu tj.: 

 Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu 

 Pracodawcy Zdrowia 

 

VIII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron  

i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności co zostało uregulowane we 

wzorze umowy.  

 

IX. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru 

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu 

składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego 

etapie. 

4. Zamawiający o wynikach powiadomi na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik 

do  niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy. 

6. Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający nie dokona wyboru 

łącznie 10 jednostek służby medycyny pracy i 1 wojewódzkiego ośrodka 

medycyny pracy, jak wynika z założeń projektu, ogłosi dodatkową procedurę. 

Załączniki do ogłoszenia 

Załącznik nr 1A Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1B Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Załącznik nr 2 Wzór umowy 

Załącznik nr 3 Kwestionariusz STarT Back Tool 

Załącznik nr 4 Kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii 


