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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 Komendy Głównej Policji  oraz Zarządu w

Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

w zakresie  części  1  -  dotyczy  badań  dla  funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji:  CBŚP,  BSW,  KWP w

Szczecinie.

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70-347 Szczecin
fax: 91 484 59 67

za cenę brutto  420 887,50 zł. Wykonawca zaoferował dostępność wszystkich 7 lekarzy specjalistów w ciągu 5 tych

samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie wraz z 2 lekarzami z zakresu medycyny

pracy i 2 pielęgniarkami oraz dostępność w ciągu 5, tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4

godziny dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i dostępność w ciągu 5, tych samych dni roboczych tygodnia

przez co najmniej 8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki przez cały okres obowiązywania umowy.

Uzasadnienie  faktyczne:  wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia  warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie  kryteriów  oceny ofert  określonych  w ogłoszeniu.  Oferta  została  najwyżej  oceniona  na  podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII ogłoszenia. 

2a)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną



ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofert

y

Wykonawca Liczba
punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 
wg kryterium

dostępność leka-
rzy oraz pielę-

gniarki

Liczba punktów 
wg kryterium

posiadanie własnego
archiwum zakładowego

w siedzibie jednostki

Łączna 
liczba 

punktów

2 Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy – 
Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia i 
Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70-347 Szczecin
fax: 91 484 59 67

70,00 20,00 10,00 100,00

1 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-385 Szczecin
fax: 91 43 29 501

54,74 10,00 10,00 74,74

w zakresie części 2 - dotyczy badań dla funkcjonariuszy i pracowników Policji: KMP w Szczecinie i

Świnoujściu,  KPP w:  Choszczno,  Gryfice,  Gryfino,  Kamień  Pomorski,  Myślibórz,  Police,  Pyrzyce  oraz

Stargard.

1b) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70-347 Szczecin
fax: 91 484 59 67

za cenę brutto  757 459,50 zł. Wykonawca zaoferował dostępność wszystkich 7 lekarzy specjalistów w ciągu 5 tych

samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie wraz z 2 lekarzami z zakresu medycyny

pracy i 2 pielęgniarkami oraz dostępność w ciągu 5, tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4

godziny dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i dostępność w ciągu 5, tych samych dni roboczych tygodnia

przez co najmniej 8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki przez cały okres obowiązywania umowy.

Uzasadnienie  faktyczne:  wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia  warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie  kryteriów  oceny ofert  określonych  w ogłoszeniu.  Oferta  została  najwyżej  oceniona  na  podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII ogłoszenia. 

2b)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są



miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofert

y

Wykonawca Liczba
punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 
wg kryterium

dostępność leka-
rzy oraz pielę-

gniarki

Liczba punktów 
wg kryterium

posiadanie własnego
archiwum zakładowego

w siedzibie jednostki

Łączna 
liczba 

punktów

2 Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy – 
Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia i 
Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70-347 Szczecin
fax: 91 484 59 67

70,00 20,00 10,00 100,00

1 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-385 Szczecin
fax: 91 43 29 501

53,33 10,00 10,00 73,33

3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  zamówienie jest udzielone w

procedurze  zamówienia  na  usługi  społeczne  na  podstawie  art.138  o  Ustawy  Pzp.  Zamawiający  nie  stosuje

dynamicznego  systemu  zakupów,  ponieważ  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia  w  trybie  dwustopniowym

określonym w art. 102 Ustawy Pzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


