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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194475-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi medyczne
2015/S 107-194475

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-143-7/2015 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez
Policję.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194475-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzonych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 niżej wymienionych zadań:
2.1 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KMP w Częstochowie;
2.2 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KMP w Dąbrowie Górniczej;
2.3 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KMP w Gliwicach;
2.4 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Kłobucku;
2.5 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Lublińcu;
2.6 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Pszczynie;
2.7 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Raciborzu;
2.8 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Tarnowskich Górach;
2.9 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KPP w Wodzisławiu Śląskim;
2.10 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na terenie
działania KWP Katowice, Zarząd CBŚP w Katowicach oraz Wydział BSW w Katowicach.
3. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
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4. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
5. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
6. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
7. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
8. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
11. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej
lub przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
12. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
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opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 317 944,47 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KMP w Częstochowie
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
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przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
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UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KMP w Dąbrowie Górniczej
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
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— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KMP w Gliwicach
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
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przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.



Dz.U./S S107
05/06/2015
194475-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/30

05/06/2015 S107
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/30

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Kłobucku
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
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(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Lublińcu
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
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— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
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6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Pszczynie
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
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— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
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9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Raciborzu
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
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przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
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UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Tarnowskich Górach
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
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— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KPP w Wodzisławiu Śląskim
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
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przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
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Część nr: 10
Nazwa: Zadanie nr 10 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na
terenie działania KWP Katowice, Zarząd CBŚP w Katowicach oraz Wydział BSW w Katowicach
1) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych
przez funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
— Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
— Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza;
— Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
— W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w tiret 1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
2. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2012
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych
mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład
Opieki Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
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(Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz być zlokalizowany w odległości do 30 km po trasie od Komendy Miejskiej/
Powiatowej właściwej dla danego zadania.
4. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
5. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
6. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. Faktyczna ilość
zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
10. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania
pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania
badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny
za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia protokołu.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie
opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu
ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez
Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane
w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych
obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy dla danego zadania będzie opiewać
na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Ilość
świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez Zamawiającego
przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą roszczeń ze
strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane w formularzu
ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Ceny za wykonywane usługi, stanowiące przedmiot zamówienia wynoszą:
a) koszt jednego badania ogólnolekarskiego wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego wynosi …………… zł
brutto ( ……………… zł netto)
b) koszt pobrania jednej próbki krwi wynosi ……………. zł brutto (…………zł netto)
c) koszt pobrania innego materiału biologicznego wynosi ……………. zł brutto (…………zł netto)
i są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Za badania dodatkowe inne niż wymienione w § 4 ust. 1 stosowane będą ceny według cennika usług
medycznych placówki, w której będą wykonywane.
3. Maksymalna wartość zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy wynosi: ……………………… złotych
brutto
4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej, niż wymieniona w ust. 3.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny netto oraz kwota przeznaczona na realizację umowy
pozostają bez zmian. Zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie wyłącznie usług wykonywanych po wejściu w
życie zmiany stawki podatku VAT.
6. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
c) pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia
wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu
będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem
stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za badania.
6. Rozliczenia pomiędzy stronami będą dokonywane w miesięcznych lub w dwutygodniowych okresach na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w terminie wynikającym z art. 106 ustawy o podatku od
towarów i usług.
7. Faktury należy wystawić na Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice /
NIP 634-013-79-13/, a następnie dostarczyć nie później niż do 7 dni od daty wystawienia faktury do jednostki
na rzecz której umowa jest realizowana. Każdorazowo do faktury należy załączyć wykaz badanych osób oraz
wskazanie rodzaju i ilości przeprowadzonych badań.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
9. Należność przelewana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z załącznikiem, na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
10. Do każdej faktury Wykonawca dołączy aktualny cennik usług medycznych obowiązujący w placówce
wskazanej w § 3 ust 1.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,
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która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in.
realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego.
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą
go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową;
— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia;
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
Zamawiającego;
— być zawarta w formie pisemnej
— określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z członków konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III. WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem uprawnień do wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
1.1.1 zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)
zakład opieki zdrowotnej musi być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
1.2 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym, tj.
1.2.1 Wykonawca winien dysponować min. 1 zakładem opieki zdrowotnej zlokalizowanym w odległości do 30
km po trasie od siedziby KMP/KPP dla danego zadania.
UWAGA: Odległość od siedziby danej KMP/KPP do Zakładu Opieki Zdrowotnej wskazanego dla zadania
należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu się strony www.zumi.pl nacisnąć
zakładkę „wyznaczanie trasy” następnie nacisnąć zakładkę „własna trasa” po czym w pozycji 1 wpisać adres
właściwej dla danego zadania KMP/KPP, a w pozycji 2 wpisać adres miejsca wykonywania usługi. W przypadku
podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie zumi.pl Zamawiający uzna to za inną omyłkę
polegającą na niezgodności z SIWZ i na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp wpisze właściwą wartość do
formularza ofertowego zgodną z ww sposobem obliczenia odległości. Adresy Komend, które należy wpisać w
poz. 1 wyznaczania trasy:
— dla zadania 1: KMP w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5
— dla zadania 2: KMP w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 11
— dla zadania 3: KMP w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12
— dla zadania 4: KPP w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
— dla zadania 5: KPP w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
— dla zadania 6: KPP w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
— dla zadania 7: KPP w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Bosacka 42

www.zumi.pl
www.zumi.pl
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— dla zadania 8: KPP w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
— dla zadania 9: KPP w Wodzisławiu Śląskim, 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180b
— dla zadania 10: KWP w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
2. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w
Rozdziale III SIWZ mogą spełniać wspólnie.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wykazania przez
Wykonawcę braku naruszania uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
7. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia o braku
przynależności do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
8. Przez Grupę Kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
1.2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
1.3 Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu min. 1 zakładem opieki zdrowotnej zlokalizowanym w odległości
do 30 km po trasie od siedziby KMP/KPP dla danego zadania ze wskazaniem adresu – złożone na załączniku
nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
2. W zakresie potwierdzenia, niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
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2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie,
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr
1 do SIWZ).
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących np. w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty
określone w podpunkcie od 2.1 do 2.3 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ppkt. 1.1. do 1.3. SIWZ
mogą przedstawić łącznie.
4. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane w zakresie § 4.
5. Jeżeli podmiot udostępniający swoje zasoby będzie brał udział przy realizacji zamówienia oprócz
dokumentów wyszczególnionych w pkt III pkt 3 SIWZ składa również dokumenty dotyczące braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a określone w pkt IV A ppkt 2
SIWZ.
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
1. Oświadczenie, że Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych w zakresie: dostęp do
kartoteki będą miały wyłącznie osoby do tego upoważnione – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że w przypadku odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ,
uzasadnienie zostanie sporządzone w formie pisemnej – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oświadczenie, że świadczenie usług będzie odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia,
poza kolejnością wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu
zagraża niebezpieczeństwo) – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Oświadczenie, że w przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej
pomocy medycznej lub przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem
uniemożliwia wykonanie tych czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w
cenniku obowiązującym u Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia – złożone na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi lub innego materiału do badań
laboratoryjnych i wydania pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu osobę
do badań, bez wykonania badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub innego
materiału i zaoferowane ceny za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt wypełnienia
protokołu. – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym, tj.
1.1 Wykonawca winien dysponować min. 1 zakładem opieki zdrowotnej zlokalizowanym w odległości do 30 km
po trasie od siedziby KMP/KPP dla danego zadania.
UWAGA: Odległość od siedziby danej KMP/KPP do Zakładu Opieki Zdrowotnej wskazanego dla zadania
należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu się strony www.zumi.pl nacisnąć
zakładkę „wyznaczanie trasy” następnie nacisnąć zakładkę „własna trasa” po czym w pozycji 1 wpisać adres
właściwej dla danego zadania KMP/KPP, a w pozycji 2 wpisać adres miejsca wykonywania usługi. W przypadku
podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie zumi.pl Zamawiający uzna to za inną omyłkę
polegającą na niezgodności z SIWZ i na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp wpisze właściwą wartość do
formularza ofertowego zgodną z ww sposobem obliczenia odległości. Adresy Komend, które należy wpisać w
poz. 1 wyznaczania trasy:
— dla zadania 1: KMP w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5
— dla zadania 2: KMP w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 11
— dla zadania 3: KMP w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12
— dla zadania 4: KPP w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
— dla zadania 5: KPP w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
— dla zadania 6: KPP w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
— dla zadania 7: KPP w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Bosacka 42
— dla zadania 8: KPP w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
— dla zadania 9: KPP w Wodzisławiu Śląskim, 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180b
— dla zadania 10: KWP w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
2. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w
Rozdziale III SIWZ mogą spełniać wspólnie.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu min. 1 zakładem opieki zdrowotnej
zlokalizowanym w odległości do 30 km po trasie od siedziby KMP/KPP dla danego zadania ze wskazaniem
adresu – złożonego na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

www.zumi.pl
www.zumi.pl
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto oferty. Waga 95
2. Odległość. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-143-7/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.6.2015 -
14:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.6.2015 - 10:30
Miejscowość:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19,
pokój 747, piętro VII blok C
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń-luty 2018.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r.
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
środki ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179 – 198 ustawy Pzp).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
5.1 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17

http://www.uzp.gov.pl
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02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2015

http://www.uzp.gov.pl

