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Katowice, dn. 20.11.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję”
wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Co należy rozumieć pod pojęciem “podstawowe badanie osoby zatrzymanej” – czy to chodzi
o konsultację lekarską? Co należy rozumieć pod pojęciem “ Pobranie innego materiału biologicznego” – (czy to chodzi
o badanie moczu, kału, wymaz?)
Odpowiedź na pytanie nr 1: Osoby zatrzymane przez Policję badane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję.
Zgodnie z § 1 ust. 3 osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku gdy:
1. gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie
powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne
obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
2. z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest;
a) kobieta w ciąży,
b) kobieta karmiąca piersią,
c) osoba chorą zakaźnie,
d) osoba z zaburzeniami psychicznymi,
e) nieletni po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r.
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
Policja ma obowiązek przeprowadzenia badania osoby nietrzeźwej, osadzonej do wytrzeźwienia.
Mając powyższe na uwadze, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych przesłanek, zachodzi konieczność
przeprowadzenia badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań/wystąpieniu
przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby badanej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub w zakładzie poprawczym.
Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że na ogół badania przeprowadzane są przez lekarza internistę lub lekarza
innej specjalizacji pełniącego dyżur w danym dniu. W ramach podstawowego badania osoby zatrzymanej nie są
przeprowadzane badania specjalistyczne (np. konsultacje chirurgiczne, ortopedyczne, prześwietlenia, USG, TK).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod pojęciem „inny materiał biologiczny” należy rozumieć pobranie takiego
materiału jak: m.in. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci, bez przeprowadzania badań analitycznych
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
Pierwotny termin składania ofert: 23.11.2015r.
godz. 10.00.

Nowy termin składania ofert: 25.11.2015r. godz. 10.00.

Pierwotny termin otwarcia ofert: 23.11.2015r. godz. 10.30. Nowy termin otwarcia ofert: 25.11.2015r. godz. 10.30.
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