Lublin, dnia 01.03.2018

OGŁOSZENIE O:
UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRSIE PAKIETÓW NR 1, NR 2, NR 3 i NR 6
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRSIE PAKIETÓW NR 4 i NR 5

Nr 01/01/18/SZP/U
usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
85121000-3 – usługi medyczne.

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20 – 019 Lublin, ul. Narutowicza 73
tel. (0-81) 535 – 53 - 71, fax (0-81) 535 – 43 – 13, www.lubelska.policja.gov.pl;
e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
NIP: 712-010-46-97

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia zgodnie z art. 138o. ust. 2-4 oraz art. 138r. ust. 1 ustawy
posiłkując się przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn.
zm.) zwanej dalej ustawą.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci całodobowych, 7 dni w
tygodniu, badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej
izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie
poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych. dla jednostek Policji województwa
lubelskiego na terenie działania:
 Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju;
 Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim;
 Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku;
 Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
 Komendy Powiatowej Policji w Puławach,
 Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.6 oraz wzorze
umowy stanowiącym załącznik do „Instrukcji dla Wykonawcy”.
3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
85121000-3 – Usługi medyczne.
4. Wykonawca – podmiot wykonujący usługi medyczne – winien spełniać wymogi ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
5. Zamawiający będzie realizował usługi w formie zamówień cząstkowych (zleceń).
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania stałych cen ustalonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w pierwszym roku obowiązywania umowy. Po tym okresie ceny usług
mogą ulec zmianie jedynie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim (potocznie – wskaźnik inflacji), ogłoszony przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań zgodnie z zasadami wiedzy medycznej
i praktyk laboratoryjnych przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności w tym zakresie
oraz poszanowania prawa pacjenta do zachowania w tajemnicy spraw związanych z
udzielonymi
jemu
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy medyczne popełnione
w trakcie realizacji usług medycznych.
9. Wykonawca składający ofertę wskaże placówkę medyczną na terenie miasta – siedziby
komendy miejskiej/powiatowej Policji, w której przeprowadzane będą badania lekarskie oraz
będzie pobierana krew.
10. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu.
11. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz wyda pisemne
zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w
pomieszczeniach Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub osób doprowadzonych w
celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub
zakładzie poprawczym.

I. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych liczba zadań (pakietów) 6:
 Pakiet nr 1 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – zgodnie
z załącznikiem nr 1.1 do „Instrukcji…”;
 Pakiet nr 2 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim –
zgodnie
z załącznikiem nr 1.2 do „Instrukcji…”;
 Pakiet nr 3 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku – zgodnie
z załącznikiem nr 1.3 do „Instrukcji…”;
 Pakiet nr 4 - świadczenie usług dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – zgodnie z
załącznikiem nr 1.4 do „Instrukcji…”;
 Pakiet nr 5 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach – zgodnie
z załącznikiem nr 1.5 do „Instrukcji…”.
 Pakiet nr 6 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji we Włodawie – zgodnie
z załącznikiem nr 1.6 do „Instrukcji…”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne usługi, pozycje
wymienione
w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.6.
3. Zamawiający dla ważności oferty częściowej wymaga podania wszystkich danych, cen i
wartości wymienionych w wybranych załącznikach od nr 1.1 do 1.6.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na każdy pełny pakiet oddzielnie. Dla każdej
części zamówienia (pakietu) dokonane zostaną odrębnie: ocena ofert, wybór najkorzystniejszej
oferty
oraz zostaną zawarte odrębne umowy.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w
Lublinie przy ul. Narutowicza 73 (pokój nr 17), nie później niż do godziny 10:30 dnia
24.01.2018 r.
2. W przypadku złożenia oferty po upływie w/w terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę oraz zwróci ofertę Wykonawcy.
3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24.01.2018 r. o godz. 11:00
w Zespole Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
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III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY
WYBORZEOFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty na każdy pakiet
oddzielnie:
a) cena oferty brutto 90 %;
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (maksymalny
czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania
krwi);
Dla powyższego kryterium przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100
a) cena oferty brutto 90 % (odpowiada 90 pkt);
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (odpowiada 10 pkt);
Dla kryterium – cena oferty brutto, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza
ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 90 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Dla kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi
(maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania
i/lub pobrania krwi) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
B = (najkrótszy czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi /
czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi ocenianej
oferty) x 10 pkt
gdzie: B – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za czas oczekiwania na przystąpienie do
badania, pobrania krwi.
Uwaga!
Czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi winien być podany
w minutach.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas oczekiwania
na przystąpienie do badania, pobrania krwi wpisany do Załącznika nr 1 – Druk
„OFERTA”.
Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi wynosi
60 minut od momentu zlecenia wykonania badania, pobrania krwi.
Określenie przez Wykonawcę czasu oczekiwania dłuższego niż 60 minut spowoduje
przyznanie 0 punktów w kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania,
pobrania krwi.

V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 1
umowa zawarta w dniu 28.02.2018 r., z ARION Szpitale Sp. z o.o. ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin,
na kwotę 72 152,50 zł (proszę wpisać wartość brutto umowy/umowy ramowej), w przedmiocie świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju; (proszę wpisać przedmiot umowy)
Pakiet nr 2
umowa zawarta w dniu 19.02.2018 r., z Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, na kwotę 51 000,00 zł (proszę
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wpisać wartość brutto umowy/umowy ramowej), w przedmiocie - świadczenie usług dla Komendy
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim; (proszę wpisać przedmiot umowy)
Pakiet nr 3
umowa zawarta w dniu 09.02.2018 r., z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku, ul. Chopina 13, na kwotę 51 537,50 zł (proszę wpisać wartość brutto umowy/umowy
ramowej), w przedmiocie - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku; (proszę
wpisać przedmiot umowy)
Pakiet nr 6
umowa zawarta w dniu 14.02.2018 r., z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. J.
Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa na kwotę
42 690,00 zł (proszę wpisać wartość brutto
umowy/umowy ramowej), w przedmiocie - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji we
Włodawie; (proszę wpisać przedmiot umowy)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawą oraz pkt XIV ppkt 8
lit. b „Instrukcji dla Wykonawcy” przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie:




Pakiet nr 4 - świadczenie usług dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, gdyż cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną (po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej) to – 1 171 249,00 złotych brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę 628 000,00 złotych brutto i zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Pakiet nr 5 - świadczenie usług dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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