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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w trybie 

podstawowym na: „Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich 

osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję  

i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu” WZP-1037/21/55/F/Z. 

 

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że: 

 
I. W zadaniu nr 1 – całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób 

zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do 

umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendy Rejonowej Policji II, 

Komendy Stołecznej Policji najkorzystniejszą ofertę złożył nw. Wykonawca Centrum Medyczne 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa; 

 

Uzasadnienie wyboru 

podstawa prawna: 

art. 239 ust. 2 Ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.” 

podstawa faktyczna: 

Wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania 

określone w SWZ, uzyskała najwyższą wartość punktową w kryteriach oceny ofert. 

 

II. Ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożył nw. Wykonawca. Oferta uzyskała nw. wartości 

punktowe: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

i adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium cena 

oferty 

Punkty w 

kryterium 

czas 

oczekiwania 

Suma 

punktów 

2. 

Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. 

Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa 

60 40 100 

 
III. W zadaniu nr 2 – całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób 

zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do 

umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendy Rejonowej Policji III 

najkorzystniejszą ofertę złożył nw. Wykonawca Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa; 

 

Uzasadnienie wyboru 

podstawa prawna: 

art. 239 ust. 2 Ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.” 

podstawa faktyczna: 

Wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania 

określone w SWZ, uzyskała najwyższą wartość punktową w kryteriach oceny ofert. 

 

IV. Ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożył nw. Wykonawca. Oferta uzyskała nw. wartości 

punktowe: 

 

Wydział Zamówień Publicznych 

Komendy Stołecznej Policji 
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

i adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium cena 

oferty 

Punkty w 

kryterium 

czas 

oczekiwania 

Suma 

punktów 

2. 

Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. 

Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa 

60 40 100 

 
V. W zadaniu nr 3 – całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób 

zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do 

umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendy Rejonowej Policji IV 

najkorzystniejszą ofertę złożył nw. Wykonawca Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa; 

 

Uzasadnienie wyboru 

podstawa prawna: 

art. 239 ust. 2 Ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.” 

podstawa faktyczna: 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. spełniającą wymagania określone w SWZ, 

niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą wartość punktową w kryteriach oceny 

ofert. 

 

VI. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli nw. Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości 

punktowe: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

i adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium cena 

oferty 

Punkty w 

kryterium 

czas 

oczekiwania 

Suma 

punktów 

1. 

Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 

Warszawa 

59,7 30 89,7 

2. 

Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. 

Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa 

60 40 100 

 


