
Szczecin 04.05.2015r. 

 

ZZ-2380-40/15 

 

wynik na stronę internatową/ 

tablicę ogłoszeń 

 

 

dot.   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 

medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji  

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej 

dalej uPzp Zamawiający zawiadamia, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie : 

 

Część 1 Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Szpital Powiatowy  

w Białogardzie, ul. Chopina 29, 78-200 Białogard, cena brutto oferty  20 450,00 zł, 

  - cena brutto 20 450,00 zł, 

- Odległość od siedziby danej jednostki Policji –2,7 km; 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - Odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 Regionalne Centrum Medyczne w 

Białogardzie Sp. z o.o.,  

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard 

 

90,00 

 

10,00 

 

 

100,00 

 

Części 2 – Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim -  unieważnił postepowanie na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Części 3 - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Części 4 – Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Część 5 Komisariat Policji w  Chojnie 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Dębnie  

Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno, cena brutto oferty 9 243,00 zł  

- cena brutto 9 243,00  zł, 

- odległość od siedziby danej jednostki Policji –42 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

 3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

 

 

 

 



Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

Odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

4 Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 58, 74-400  Dębno 
 

90,00 

 

10 

 

100,0 

 

Części 6 – Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu unieważnił postepowanie na podstawie art. 

93 ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert, 

 

Części 7 – Komenda Miejska Policji w Koszalinie unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Części 8 – Komenda Powiatowa Policji w Łobzie unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Część 9 Komenda Powiatowa 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 9 053,70 zł  

- cena brutto 9 053,70  zł, 

- odległość od siedziby danej jednostki Policji –24 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

 3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

Odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

4 Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 58, 74-400  Dębno 
 

90,00 

 

10 

 

100,0 

 

Część 10 Komisariat Policji w  Barlinku 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Dębnie  

Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno, cena brutto oferty 6 676,80 zł  

- cena brutto 6 676,80 zł, 

- odległość od siedziby danej jednostki Policji –55 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

 3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

Odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

4 Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 58, 74-400  Dębno 
 

90,00 

 

10 

 

100,0 

 

Część 11 Komisariat Policji w  Dębnie 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Szpital w Dębnie  

Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno, cena brutto oferty 6 699,60 zł  

- cena brutto 6 699,60   zł, 



- odległość od siedziby danej jednostki Policji –0,8 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

 3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

Odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

4 Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 58, 74-400  Dębno 
 

90,00 

 

10 

 

100,0 

 

Część 12 Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach 

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

ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce, cena brutto oferty 29 366,00 zł , 

- cena brutto 29 366,00 zł, 

- odległość od siedziby danej jednostki Policji –1 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

odległość od 

siedziby danej 

jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

2 Szpital Powiatowy w Pyrzycach 

Ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce 
 

90,00 

 

10 

 

100,0 

 

Części 13 – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim - unieważnił postepowanie na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Części 14 – Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku unieważnił postepowanie na podstawie  

art. 93 ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Części 15 – Komenda Miejska Policji w Świnoujściu unieważnił postepowanie na podstawie art. 93 

ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

Część 16 - Komenda Powiatowa 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 42 360,00 zł , 

  - cena brutto 42 360,00 zł, 

- odległość od siedziby danej jednostki Policji –2,7 km, 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - odległość od siedziby danej jednostki Policji; 

3) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

 

 



Nr 

oferty 

Wykonawcy Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena  

Liczba punktów w 

zakresie 10% 

Odległość od siedziby 

danej jednostki Policji 

Łączna 

liczba 

punktów 

3 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Wałczu 

78-800 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44 

 

90,00 

 

10,00 

 

100,00 

 

 

Części 17 – Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie – badanie psychiatryczne - unieważnił 

postepowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej ofert 

 

 

 

 

Wyk. K.O. 


