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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  
 

„Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie 
środków działających podobnie do alkoholu” 

 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły 
zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami. 

 
Zapytanie przesłane w dniu 07.06.2017 r. 
Pyt. 1 „Jako XXXXXXX, zamierzamy złożyć ofertę dot. zamówienia publicznego nr ZP-2380-112-47/2017 na 

„Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie środków działających podobnie do 
alkoholu”. mamy jednak wątpliwości co do warunku zawartego w ogłoszeniu o przetargu, a mianowicie: 
„O zamówienie mogą obiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”. 

 Zapoznając się szczegółowo z SWZIP do oferty nigdzie nie znalazłam zapisu, który mówiłby o tym w jaki 
sposób należy ten zapis udokumentować. Prośba zatem o informację jak rozumieć ten zapis i jakie dokumenty 
należy złożyć wraz z ofertą.” 

 
Odp. 1 W ogłoszeniu o zamówieniu - nieobowiązkowym nr 516085-N-2017 z dnia 24.05.2017 r. w części ogólnej 

widnieje zapis: „O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)”, jednakże Zamawiający informuje, iż ogłoszenie jest 
generowane przez portal Urzędu Zamówień Publicznych na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (Dz. U. poz. 1127). W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości ingerowania w treść 
nieaktywnych wierszy nagłówków, a jedynie wypełnia wzór dostosowując go do swojego przedmiotu 
zamówienia, stąd niektóre z jego części pomimo braku wypełnienia są widoczne w upublicznionym ogłoszeniu. 

 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymagał i nie uszczegóławiał zapisów znajdujących 
się w części ogólnej ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym nie wymaga od Wykonawców posiadania 
statusu zakładu chronionego lub zatrudnienia osób w ramach społecznej i zawodowej integracji osób 
będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyk. w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


