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Zamawiający, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 

Kraków, Plac Jana Matejki 13, celem umożliwienia dokonania prawidłowej wyceny, 

dokonuje uzupełnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu, którego 

przedmiotem zamówienia jest:  „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla 

potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”,  o wskazania 

dotyczące zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, na których są zatrudnieni 

pracownicy, dla których przewidziano badania objęte zapytaniem. Dane poniżej: 

  

Szacunkowa liczba pracowników podlegających badaniom w 2019 r. -         125 os 

 

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy :   

  

   

1. osoby kierujące pracownikami (Zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach 

decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością)                                   36 os. 

2. Uciążliwość związane z obsługą monitorów ekranowych                         55 os. 

3. Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego               88 os.            

4. Niebezpieczne czynniki chemiczne                  45 os. 

5. Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej- kierowcy             1 os. 

6. Praca na wysokości                       4 os. 

7. Hałas                                            1 os.                                                                                

8. Promieniowanie jonizujące                                                                   1 os.                   

            

Szacunkowa liczba pracowników podlegających badaniom w 2020r.                  180 os. 

    

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy :   

 

1.Zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych                              

z odpowiedzialnością / osoby kierujące pracownikami                 62 os. 

2.Uciążliwość związane z obsługą monitorów ekranowych                      106 os. 

3.Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego                     119 os. 

4.Niebezpieczne czynniki chemiczne                      60 os. 

5.Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej- kierowcy                - 

6.Praca na wysokości                  14 os. 

7.Hałas                                         2 os.                                                                                           

8.Promieniowanie jonizujące              -                                                                            

                 

Uzupełnienie powoduje zmianę wyznaczonego na 12 grudnia 2018 r. terminu składania 

ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 grudnia  2018 roku  do 

godziny 9:00. 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

Powyższe wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

  

    Kanclerz 

    /-/ 

    Dr Jolanta Ewartowska 
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