
ZARZĄDZENIE NR 90/2019  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 10 grudnia 2019 roku 

W sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 

usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy, które wykonywane będą zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 2019 r., poz. 1040) 

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843) i Zarządzenia nr 64/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 

oraz § 71 pkt 2) lit. a) Uchwały Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zmienionej 

Uchwałą Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam wybór oferty złożonej przez Praktykę Lekarską Bartłomiej Kopaczewski z siedzibą w 

Koninie Al. 1 Maja 11 lok. 3, prowadzącą placówkę medyczną pod nazwą „MEDICAL", ul. 

Bednarska 8, 60-571 Poznań. 

§ 2. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na wykonanie zadania, tj. do wysokości 60.000,00 zł brutto. 

§ 3. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

§ 4 .  Finansowanie: § 4280 - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i 

pracowników Starostwa. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kadr i Płac. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 90/2019 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 10 grudnia 2019 roku 

W odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, możliwe jest udzielenie 

zamówienia w wyniku ustaleń poczynionych z jednym tylko wykonawcą. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie badań 

profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy, które wykonywane będą zgodnie z Rozporządzeniem 

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 2019 r., poz. 1040) 

wybrano ofertę złożoną przez Praktykę Lekarską Bartłomiej Kopaczewski z siedzibą w Koninie Al. 1 Maja 

11 lok. 3, prowadzącą placówkę medyczną pod nazwą „MEDICAL", ul. Bednarska 8, 60-571 Poznań. 

Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na wykonanie zadania, tj. do wysokości 60.000,00 zł brutto. 


