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Opis przedmiotu zamówienia 

Usługi świadczeń medycznych w postaci przeprowadzenia szczepień ochronnych 

przeciwko grypie wraz z konsultacją lekarską kwalifikującą do szczepień 

pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

1. Usługami medycznymi objętych będzie maksymalnie 4300 pracowników, 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Do zakresu zadań Wykonawcy należy: 

a) Zakup szczepionki, 

b) Przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do zaszczepienia, 

c) Wykonanie szczepienia (przy użyciu sprzętu medycznego dopuszczonego do 

stosowania w świadczeniu usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa) 

d) Prowadzenie rejestru osób zaszczepionych. 

3. W cenie oferty powinien być zawarty całkowity koszt wykonania usługi łącznie z: 

zakupem szczepionki, dojazdem personelu Wykonawcy, wykonaniem 

kwalifikującego do szczepienia badania lekarskiego oraz szczepienia. 

4. Zaoferowane przez Wykonawcę szczepionki przeciw grypie muszą posiadad aktualne 

świadectwo rejestracyjne, deklarację zgodności lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

na terenie RP produktu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z 

dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 944 z póź. zm.) 

5. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu produktu oraz charakterystykę produktu. 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy personelu (lekarz i osoba 

wykonująca szczepienie) posiadającego wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa tj.: Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 

1996r. w sprawie przeprowadzania badao lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeo lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 2067)  oraz ustawy z 5 grudnia 2008r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1239 

z późn. zm.). 

7. Wykonawca wykona zleconą usługę w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w siedzibie 

Zamawiającego.  

8. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po zawarciu umowy, szczegółowy harmonogram 

zawierający miejsce, dni i godziny w których będą zgłaszały się osoby do zaszczepienia. 

9. Wykonawca wykona zamówienie w taki sposób by pracownicy, studenci oraz doktoranci 

niepełnosprawni mieli zapewniony dostęp do szczepieo. 

10. Wykonawca powinien posiadad wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalnośd 

leczniczą – zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2020r. poz. 295) 

 


