
Szczecin, dnia 15.11.2019 r.

ZZ-2380-106/19

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia

publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „świadczenie usług

medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla

policjantów i pracowników Policji woj.  zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw

Wewnętrznych Policji i Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Zamawiający przekazuje informacje o złożonych ofertach po poprawieniu omyłek na podstawie art. 87 ust.
2 pkt 2 uPzp:

Część 2 - CBŚP i KWP w Szczecinie (komórki zamiejscowe), KMP w Koszalinie, KPP w: Białogardzie, 

Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Łobzie, Sławnie, Szczecinku, Świdwinie

Nr
ofe
rty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Dostępność lekarzy oraz pielęgniarki

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie
ul. Szpitalna 2
75-720 Koszalin
mail: 
sylwia.radziejewska@poliklinika.koszalin.pl

335 144,00 zł

Dostępność wszystkich 7 lekarzy 

specjalistów w ciągu 4 tego/tych 

samego/samych dnia/i 

roboczego/roboczych tygodnia przez co 

najmniej 4 godziny dziennie wraz z 1  

lekarzem/lekarzami z zakresu 

medycyny pracy i 1 

pielęgniarką/pielęgniarkami oraz ich 

dostępność w ciągu pięciu, tych samych

dni roboczych tygodnia przez co 

najmniej 6 godzin dziennie w 

przypadku lekarza medycyny pracy i 8 

godzin dziennie w przypadku 

pielęgniarki przez cały okres 

obowiązywania umowy.

5 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
ul. Zwycięstwa 204A
75-640 Koszalin
mail: info@wspl.koszalin.pl

363 587,50 zł Dostępność wszystkich 7 lekarzy 

specjalistów w ciągu 5 tego/tych 

samego/samych dnia/i 

roboczego/roboczych tygodnia przez co 

najmniej 4 godziny dziennie wraz z 2  

lekarzem/lekarzami z zakresu 

medycyny pracy i 2 

pielęgniarką/pielęgniarkami oraz ich 

dostępność w ciągu pięciu, tych samych

dni roboczych tygodnia przez co 

najmniej 6 godzin dziennie w 



przypadku lekarza medycyny pracy i 8 

godzin dziennie w przypadku 

pielęgniarki przez cały okres 

obowiązywania umowy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi :  391 500,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi :  1 381 100,00 zł


