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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389187-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2019/S 157-389187

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
Tel.:  +48 226037938
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Numer referencyjny: WZP-4978/19/250/MP

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie przez Wykonawcę usług
1) z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji Zamawiającego;
2) z zakresu specjalistycznych badań psychologicznych i konsultacji psychiatrycznych policjantów/
pracowników,o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 742), w zakresie diagnozowania istnienia wątpliwości określonych w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3
ustawy o ochronie informacji niejawnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka medyczna Wykonawcy usytuowana na terenie m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie przez Wykonawcę usług
1) z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji Zamawiającego, obejmujących:
a) badania lekarskie i wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań
do pracy na zajmowanym stanowisku, poprzez:
— badania okresowe policjanta,
— badania kontrolne policjanta,
— badania wstępne kandydatów do pracy w Policji,
— badania okresowe pracownika Policji,
— badania kontrolne pracownika Policji,
— badania pracownika Policji przy zmianie warunków pracy,
— badania policjanta/pracownika Policji do celów sanitarno-epidemiologicznych
— z wyłączeniem badań laboratoryjnych na nosicielstwo bakterii,
— badania lekarskie w celu stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez
policjantkę/pracownicę Policji w ciąży lub karmiącą dziecko piersią,
— kontrolne badania lekarskie policjanta/pracownika Policji po zakończonej profilaktyce poekspozycyjnej na
zakażenie HIV,
— badania lekarskie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności w celu wydania zgody na wydłużenie czasu pracy.
b) lekarskie badania kierowców oraz kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu lądowym i
stermotorzystów - z wyłączeniem badań psychologicznych,
c) badania psychologiczne kierowców oraz prowadzących pojazdy uprzywilejowane w ruchu lądowym, a także
stermotorzystów,
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d) badania lekarskie oraz analizę dokumentów medycznych i wydanie na tej podstawie orzeczenia lekarskiego,
ustalającego związek lub brak związku zaświadczenia lekarskiego z:
— chorobą powstałą w związku szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
— wypadkiem pozostającym w związku z pełnioną służbą,
— wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej do służby.
e) szczepienia ochronne, obejmujące lekarskie badania kwalifikacyjne, iniekcję, wydanie książeczki lub
dokonania wpisu do tej książeczki oraz informowanie zainteresowanego o terminach kolejnych dawek
szczepionki, przeciwko:
— WZW typu B,
— laseczkom tężca z błonicą,
— laseczkom tężca,
— kleszczowemu zapaleniu mózgu,
— grypie sezonowej,
— odrze,
— udział lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych w posiedzeniach Komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Komisji ds. oceny warunków uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
powołanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia prawa do uzyskania płatnych urlopów dodatkowych przez
policjantów,
2) z zakresu specjalistycznych badań psychologicznych i konsultacji psychiatrycznych policjantów/pracowników,
o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 742), w zakresie diagnozowania istnienia wątpliwości określonych w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o
ochronie informacji niejawnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu usług, o
których mowa w pkt 1.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.:
czynności administracyjno-gospodarcze.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ilość usług wskazana w dokumentacji zamówienia (odpowiednio do rodzaju), przyjęta została przez
Zamawiającego szacunkowo, w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Faktyczna ilość zlecanych usług
wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zleceń nie
przekroczy kwoty wynikającej z wartości umowy tj. ceny najkorzystniejszej oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiada doświadczenie w należytym wykonaniu lub wykonywaniu usług w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, tj. świadczenia usług z zakresu medycyny pracy;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawiera Rozdz. III dokumentacji
zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunku umowy zostały opisane w Rozdz. XVII dokumentacji postępowania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 14:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego został wskazany w Rozdz. V dokumentacji
postępowania.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019
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