
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Elektroniczne sporządzenie ocen lekarskich przez lekarza chirurga niezbędnych do wydania 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz do ulg i uprawnień zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2027); 

2. Oceny wystawiane będą  na podstawie przeprowadzonego badania przedmiotowego   

i podmiotowego oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie przedłożonej dokumentacji 

medycznej; 

3. Czas obowiązywania umowy od 02 stycznia 2020r. - 31 grudnia 2020r;  

4.  Świadczenie usług  przez lekarza chirurga odbywać się będzie na terenie Powiatowego Zespołu 

do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu , ul. Słowackiego 8. w poniedziałki   

w godzinach od 7:30 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach  7:30- 15:00; 

5. Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Poznaniu minimum 2 razy w tygodniu. 

6. Zamawiający udostępni w tym celu nieodpłatnie,  gabinety lekarskie w liczbie 5 oraz 

zabezpieczy udział pozostałych specjalistów powołanych do wydania orzeczenia tj,. 

psychologów, pracowników  socjalnych, pedagogów oraz doradców zawodowych .  Po stronie 

zamawiającego leży również przeszkolenie  lekarzy specjalistów  w zakresie obsługi programów 

komputerowych EKSMOON oraz PZON; 

7. W cenie za wydanie jednego orzeczenia  mieści się : 

 Przeprowadzanie analizy wstępnej dokumentacji medycznej złożonej do Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu  
w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  lub do ulg  
i uprawnień pod kątem jej kompletności, 

 Wydanie oceny specjalistycznej na podstawie badania przedmiotowego  
i podmiotowego wnioskodawcy oraz analizy dokumentacji medycznej załączonej do 
wniosku  w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu, 

 Udział w posiedzeniu Składu Orzekającego / lekarz specjalista oraz opcjonalnie: specjalista 
psycholog, pracownik  socjalny, doradca zawodowy lub pedagog  
i kolegialne wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz 
jednoosobowo o wskazaniach do ulg i uprawnień,   

 Sporządzanie konsultacji specjalistycznych w oparciu o złożoną dokumentację  medyczną, 
w sytuacjach gdy taka konsultacja jest niezbędna 

 Kolegialne załatwianie odwołań od wydanych orzeczeń/ w składzie lekarz specjalista oraz 
opcjonalnie: specjalista psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub pedagog / 
od orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności, 

 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 02- P 
 
 


