Postępowanie nr SZPiFP-132-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SZPiFP-132-20
Nazwa: Świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób
zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz innych
jednostek woj. kujawsko-pomorskiego.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
Świadczenia usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób
zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz innych
jednostek woj. kujawsko-pomorskiego (CPV: 85140000-2, 85121000-3, 85121270-6),
przy zachowaniu poniższych warunków:
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych
w zakresie psychiatrii w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez
funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień
tygodnia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług
medycznych osobom zatrzymanym, doprowadzonym przez funkcjonariuszy
Zamawiającego:
1) wykonanie badania psychiatrycznego osoby zatrzymanej spełniającej warunki
wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r, poz.
1102 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postępowania z zapisami obszaru z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U.
z 2012 , poz. 638 ze zm.), art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych
do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wraz z
uzasadnieniem, a także wystawienie recepty na niezbędne leki oraz wskazania do ich
stosowania i dawkowania.
2) Szacunkowa ilość badań : 720
3. Ilości świadczonych usług, określone powyżej, przyjęte zostały przez Zamawiającego
szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty i nie mogą być podstawą
roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku mniejszej liczby zleceń w trakcie realizacji
umowy.
4. Placówka (obiekt), w której wykonywane będą usługi medyczne musi być położona
w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz.
5. Dodatkowe specjalistyczne badania diagnostyczne konieczne do oceny stanu zdrowia
osoby doprowadzonej będą wykonywane za dodatkową opłatą wg obowiązującego w
placówce służby zdrowia cennika usług medycznych. Wykonawca zobowiązany jest do
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przedstawienia aktualnego cennika usług medycznych w dniu podpisania umowy.
Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o
każdej zmianie cen w w/w cenniku.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art.
93 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
W przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty, umowa wygaśnie przed upływem
tego terminu. W przypadku niewykorzystania kwoty umownej, dopuszcza się
możliwość przedłużenia czasu trwania umowy do czasu wykorzystania kwoty.
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:
W przypadku przesyłania przez Wykonawcę jakiejkolwiek korespondencji pocztą
lub przesyłką kurierską niezbędne jest zaadresowanie przesyłki na: Sekcja
Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. Wszelkie konsekwencje
wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia przesyłki ponosi Wykonawca.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Jagoda Meller tel. 47 751-5228, siedziba Zamawiającego pokój nr 31, w godz. 8.00 – 15.00, fax 47 751 53 19,
e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy złożyć na formularzu przygotowanym według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2.Oferta musi być sporządzona czytelną trwałą techniką, w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w walucie PLN.
3.Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy musi złożyć podpis na
ofercie.
4. Do oferty zaleca się załączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby
podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (np. odpis z CEIDG, KRS, umowa
spółki cywilnej) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, chyba że jest dostępny w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach
danych.
5. Do oferty zaleca się załączyć pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, określając zakres umocowania oraz dane mocodawcy
(Wykonawcy) i pełnomocnika, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
6. W przypadku braku złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub
pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 5 lub złożenia ich w nieodpowiedniej formie
Zamawiający ma prawo do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę zamieści na stronie internetowej.
8. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
a) nazwę Wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu
b) zapis co najmniej następującej treści:
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Oferta dotyczy zamówienia publicznego: „Świadczenie usług medycznych
obejmujących badania psychiatryczne osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz innych jednostek woj. kujawskopomorskiego”
Nie otwierać przed dniem 25.11.2020 r. przed godz. 12:15
UWAGA! W powyższy sposób powinno zostać oznaczone również opakowanie
kurierskie.
9. Zaleca się, aby oferta złożona była w sposób uniemożliwiający jej dekompletację
(np. zszyta).
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy przesłać na adres: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy
Pomocowych KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090
Bydgoszcz lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 31) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi
Wykonawca.
2. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
2) Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę.
3) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie Wykonawcy
o wycofaniu oferty wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby
podpisującej oświadczenie do reprezentowania Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 29. Otwarcie ofert jest jawne.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca oblicza i podaje w ofercie:
- cenę jednostkową usługi badania określonego w rozdz. I ust.1 pkt.1 Ogłoszenia,
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- łączną cenę ofertową stanowiącą iloczyn kolumny 2 i 3 uwzględniającą wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie musiał ponieść
(w tym np. podatek VAT, koszty środków niezbędnych do realizacji usług itp.)
2. Ceny należy podawać w walucie polskiej (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę do rozliczeń przez
cały okres obowiązywania umowy.
3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
VII. BADANIE OFERT ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
ORAZ ICH ZNACZENIE:
1. Zamawiający zastrzega możliwość, że w toku badania i oceny ofert może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (w tym również możliwość
badania rażąco niskiej ceny oferty na zasadach określonych w art. 90 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.).
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym w formie email/faksem wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Do porównania ofert będą brane pod uwagę wyłącznie oferty:
1) złożone przed upływem terminu do składania ofert, o którym mowa w rozdz. V ust. 1
2) podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
3) o treści zgodnej z treścią Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2,
4) zgodne z obowiązującymi przepisami,
5) niezawierające błędów w obliczeniu ceny oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt. 6
ustawy,
6) niezawierające rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 90 ustawy.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych zadaniach Zamawiający
kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
waga – 95%
waga - 5 %

Kryterium - cena
Kryterium- „czas reakcji”
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5.Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów,
jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100.
KRYTERIUM I – cena (C)
Do porównania ofert będą brane pod uwagę ceny ofertowe.
Najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert
C = -----------------------------------------------------------------Cena ofertowa oferty badanej

x 95

KRYTERIUM II – czas reakcji (R)
Wykonawca składając ofertę określa czas reakcji.
Jako czas reakcji należy rozumieć czas jaki upłynął od momentu zgłoszenia się
policjantów z osobą doprowadzoną do zbadania w placówce medycznej Wykonawcy do
momentu przyjęcia pacjenta na badania. Maksymalny czas reakcji wynosi 30 minut.
Minimalny czas reakcji wynosi 10 minut.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę ilość minut podana przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji, otrzyma
największą ilość punktów. Zamawiający zastrzega, że czas reakcji nie może być krótszy
niż 10 minut.
W przypadku:
− braku dokonania wpisu czasu reakcji;
− podania dłuższego czasu reakcji niż 30 minut;
− w przypadku dokonania wpisu niejednoznacznego
przyjmuje się do oceny i do umowy maksymalny czas reakcji, tj. 30 minut.
W przypadku podania czasu reakcji krótszego niż 10 minut Zamawiający przyjmie do
oceny w tym kryterium czas minimalny tj. 10 minut, natomiast w umowie zostanie
wpisany czas podany przez Wykonawcę w ofercie.
Czas reakcji należy wpisać w pełnych minutach.
Najmniejsza ilość minut (czas reakcji) z przedłożonych ofert
R = -----------------------------------------------------------------x 5
Ilość minut (czas reakcji) oferty badanej

Dla każdej z badanych ofert wyliczona zostanie ogólna liczba punktów (L) wg wzoru:
L=C+R
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6. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (L).
VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY,
WARUNKI UMOWY:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Istotne postanowienia umowy określa załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia cennika
określonego w rozdziale I ust. 4 Ogłoszenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
ustawą.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach
określonych w art. 93 ustawy.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym
terminie i miejscu do zawarcia umowy uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy, co
upoważnia Zamawiającego do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Integralną część Ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Sporządziła: Jagoda Meller

ZATWIERDZAM:
Komendant W Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
Z up. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
insp. Marcin Woźniak
/podpis na oryginale/
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