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wynik na stronę internatową/ 

tablicę ogłoszeń 

 

 

dot.   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zwanej dalej 

„uPzp” na świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych 

przez jednostki Policji  

  

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje iż rozstrzygną przedmiotowe postepowanie i w : 

 
 

Część 1  Komendę Miejską Policji w Koszalinie – unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 4) ww. ustawy, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części,  
 

 

Część 3 Komendę Miejską Policji w Szczecinie – badania psychiatryczne – unieważnił postepowanie 

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ww. ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty 

 
Część 4 Komendę Powiatową Policji w Białogardzie 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital Powiatowy w 

Białogardzie, ul. Chopina 29, 78-200 Białogard, cena brutto oferty 20 250,00 zł 

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 5 Komendę Powiatową Policji w Choszcznie – unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) ww. ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty 
 

Część 7 Komenda Powiatowa Policji w Gryficach 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, cena brutto oferty 18 250,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 8 Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie - unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 4) ww. ustawy, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części,  
 

Część 9 Komisariat Policji Nowogard unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) 

ww. ustawy, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części,  
 

Część 10 Komisariat Policji Chojna unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ww. 

ustawy, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części,  
 

 

 



Część 11 Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim – – unieważnił postepowanie na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ww. ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty 
 

Część 12 Komisariat Policji Międzyzdroje – – unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 ust.1 

pkt 1) ww. ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty 
 

Część 13 Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Regionalny Szpital w 

Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31, cena brutto oferty 46 279,20 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 14 Komendę Powiatową Policji w Łobzie 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice , cena brutto 

oferty 9 250,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 15 Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Dębnie Sp. z o.o., ul. 

Kościuszki 58, 74-400 Dębno, cena brutto oferty 14 650,00zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 16 Komisariat Policji Barlinek 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę SZPITAL BARLINEK Sp. z 

o.o., ul. Szpitalna 10, 74-320 Szczecin, cena brutto oferty 3 150,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 17 Komisariat Policji Dębno 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Dębnie Sp. z o.o., ul. 

Kościuszki 58, 74-400 Dębno, cena brutto oferty 2 800,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 19 Komendę Powiatową Policji w Pyrzyce 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital Powiatowy w Pyrzycach, 

ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce, cena brutto oferty 19 054,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 20 Komendę Powiatową Policji w Sławnie – unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 4) ww. ustawy, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części 
  



Część 22 Komendę Powiatową Policji w Szczecinku 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, cena brutto oferty 24 005,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

Część 25 Komendę Miejską Policji w Świnoujściu 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital Miejski im. Jana Garduły w 

Świnoujściu Sp z o.o., ul. Mieszka I, 7, 72-600 Świnoujście, cena brutto oferty 11 810,00 zł 

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. ustawy 

 

 

Część 26 Komendę Powiatową Policji w Wałczu 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę 107 Szpital Wojskowy z 

Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 

44, 78-600 Wałcz, cena brutto oferty 30 200,00 zł  

2) ofertę złożył tylko jeden wykonawca, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

4) nie odrzucono żadnej oferty, 

5) umowa zostanie podpisania   w terminie określonym w  art. 94 ust.2 pkt. 1) lit a) ww. 

ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O. 


