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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137646-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi medyczne
2018/S 062-137646

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-383-90/2017 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Numer referencyjny: ZP-2380-383-90/2017

II.1.2) Główny kod CPV
85121000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale I SWZiP.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych obejmujących:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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a) badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Policji określone w Rozporządzeniu Ministra
SprawWewnętrznych i Administracji z dn. 9.1.2016 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów
(Dz.U. z2017 r. poz. 110);
b) badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Policji określone w art. 229 par. 1 i 2 Kodeksu Pracy;
c) badania w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, badania stermotorzystów;
d) badania i wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych;
e) szczepienia ochronne;
f) badanie funkcjonariuszy wykonujących prace podwodne oraz skoczków spadochronowych

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdz. I SWZiP. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usług zdrowotnych obejmujących:
a) badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Policji określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dn. 9.1.2016 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz.U. z
2017 r. poz. 110);
b) badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Policji określone w art. 229 par. 1 i 2 Kodeksu Pracy;
c) badania w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, badania stermotorzystów;
d) badania i wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych;
e) szczepienia ochronne;
f) badanie funkcjonariuszy wykonujących prace podwodne oraz skoczków spadochronowych.
2. Zamawiający dokonuje podziału badań na dwa pakiety:
— pakiet A obejmuje: badanie lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy,pobieranie
materiału do badań laboratoryjnych,, RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, spirometria,audiogram, okulistę
internistę, psychiatrę, ortopedę, laryngologa, neurologa, kardiologa, stomatologa,psychologa,
— pakiet B obejmuje inne badania niż wskazane w pakiecie A zlecone przez lekarza uprawnionego do
wykonywania zadań służby medycyny pracy.
Pakiet A:
— badania będą mogły być wykonywane na terenie jednostki (Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji) bądź w
punkcie wskazanym przez Wykonawcę, a znajdującym się na terenie miasta, w którym ma siedzibę Komenda
Miejska / Powiatowa Policji. Dopuszcza się również wskazanie do wykonywania badań z pakietu A punktu
znajdującego się poza danym miastem, w którym ma siedzibę dana Komenda Miejska / Powiatowa Policji, pod
warunkiem, że jest to miasto Katowice i Wykonawca wykaże możliwość wykonania części bądź wszystkich
wskazanych w tym pakiecie badań w tym jednym punkcie. Dodatkowo Wykonawca może wskazać jako
miejsce wykonywania przedmiotowych badań punkty znajdujące się w Bielsku – Białej lub Częstochowie pod
warunkiem, iż Wykonawca wykaże możliwość wykonania wskazanych w tym pakiecie badań w tym jednym
punkcie.
Pakiet B:
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— badania będą wykonywane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wskazywanie miejsca wykonania
badania nastąpi po wystawieniu skierowania przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby
medycyny pracy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do SWZiP miejsca świadczenia usług dla
pakietu A (rodzaj badań oraz miejsce badań).
3. Jednostki, dla których będą świadczone usługi to KMP/KPP woj. śl. oraz KWP Katowice
4. Wykonawca zapewni wykonywanie badań lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny
pracy każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca wykona badania okresowe w sposób, który nie spowoduje nieobecności w pracy funkcjonariuszy
z tytułu wykonywania badań okresowych trwającej dłużej niż 4 dni.
5.1 Wykonawca wykona badania okresowe w sposób, który nie spowoduje nieobecności w pracy pracowników
Policji z tytułu wykonywania badań okresowych trwającej dłużej niż 2 dni.
5.2 Wykonawca zapewni wykonanie badań kontrolnych policjantów i pracowników Policji w ciągu jednego
dnia,każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Sposób realizacji usług będących przedmiotem umowy znajduje się we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i Postępowania.
7. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia publicznego tj. rodzaje badań wchodzących w zakres
przedmiotu umowy stanowią załącznik nr 1 do umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZiP – formularz cenowy.
8. Wszystkie urządzenia medyczne niezbędne do wykonania badań przewidzianych w załączniku nr 1 do wzoru
umowy muszą posiadać aktualne i ważne dokumenty legalizacyjne (paszporty)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w
Rozdziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 205-423314

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423314-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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
przysługuje odwołanie wobec czynności: – określenia warunków udziału w postępowaniu-wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia-odrzucenia oferty odwołującego-opisu przedmiotu
zamówienia-wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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7. 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.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
zobowiązany.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2018

http://www.uzp.gov.pl

