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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Komendant Stołeczny Policji

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-150

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 226038608

Osoba do kontaktów: Mariola Twarowska
E-mail: mariola.twarowska@policja.waw.pl

Faks: +48 226037642

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.policja.waw.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy obejmujących:
A. badania lekarskie i wydawanie na tej podstawie zaświadczeń lekarskich o braku bądź istnieniu
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, poprzez:
a) badania okresowe i kontrolne Pracowników,
b) badania wstępne kandydatów do pracy w Policji,
c) badania przy zmianie warunków służby/pracy,
d) badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – z wyłączeniem badań laboratoryjnych na nosicielstwo
bakterii,
e) badania kierowców, w tym kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu lądowym oraz stermotorzystów
- z wyłączeniem badań psychologicznych,
f) badania lekarskie po orzeczeniu komisji lekarskiej o niezdolności lub czasowej niezdolności policjanta
do służby na zajmowanym stanowisku i wydawanie orzeczenia lekarskich wskazujących ograniczenia w
odniesieniu do opisu obecnie zajmowanego stanowiska pracy,
g) badania w celu stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez pracownicę w ciąży
lub karmiącą dziecko piersią,
h) kontrolne badania lekarskie po zakończonej profilaktyce poekspozycyjnej na zakażenie HIV,
i) badania osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
w celu wydania zgody na wydłużenie czasu pracy,
B. badania psychologiczne kierowców pojazdów służbowych, w tym prowadzących pojazdy uprzywilejowane
w ruchu lądowym oraz stermotorzystów i wydawanie orzeczeń psychologicznych o braku bądź istnieniu
przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
C. badania lekarskie oraz analizę dokumentów medycznych i wydanie na tej podstawie orzeczenia lekarskiego,
ustalającego związek lub brak związku choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, albo z
wypadkiem pozostającym w związku z pełnioną służbą,
D. wykonywanie szczepień ochronnych, obejmujących przeprowadzanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego,
iniekcję, wydanie książeczki lub dokonania wpisu do tej książeczki oraz informowanie zainteresowanego o
terminach kolejnych dawek szczepionki, przeciwko:
a. WZW typu B,
b. laseczkom tężca z błonicą,
c. laseczkom tężca,
d. kleszczowemu zapaleniu mózgu,
e. grypie sezonowej,
E. wizytowanie stanowisk pracy oraz 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. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przejęcia
i prowadzenia w okresie obowiązywania Umowy (w ramach NFZ) dwóch placówek POZ (Warszawa
ul. Nowolipie 2 i Piaseczno ul. Puławska 44 E) oraz poradni rehabilitacyjnej (Piaseczno ul. Puławska 44 E)
zlokalizowanych w obiektach Zamawiającego.
3. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r.,w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i
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niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 68). W związku z powyższym, w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy,
skrócono termin otwarcia ofert do 20 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
85121000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WZP-5511/15/274/MP
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ksp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-175458 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 002-001690 z dnia: 05/01/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
31/12/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem zamówienia jest
1. Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
świadczenie usług z zakresu
świadczenie usług z zakresu
medycyny pracy obejmujących:
medycyny pracy obejmujących:
zakupu
A. badania lekarskie i wydawanie
A. badania lekarskie i wydawanie
na tej podstawie zaświadczeń
na tej podstawie zaświadczeń
lekarskich o braku bądź istnieniu
lekarskich o braku bądź istnieniu
przeciwwskazań do pracy na
przeciwwskazań do pracy na
zajmowanym stanowisku, poprzez: zajmowanym stanowisku, poprzez:
a) badania okresowe i kontrolne
a) badania okresowe i kontrolne
Pracowników,
Pracowników,
b) badania wstępne kandydatów do b) badania wstępne kandydatów do
pracy w Policji,
pracy w Policji,
c) badania przy zmianie warunków c) badania przy zmianie warunków
służby/pracy,
służby/pracy,
d) badania do celów sanitarnod) badania do celów sanitarnoepidemiologicznych – z wyłączeniem epidemiologicznych – z wyłączeniem
badań laboratoryjnych na
badań laboratoryjnych na
nosicielstwo
nosicielstwo
bakterii,
bakterii,
e) badania kierowców, w
e) badania kierowców, w
tym kierujących pojazdami
tym kierujących pojazdami
uprzywilejowanymi w ruchu lądowym uprzywilejowanymi w ruchu lądowym
oraz stermotorzystów
oraz stermotorzystów
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- z wyłączeniem badań
- z wyłączeniem badań
psychologicznych,
psychologicznych,
f) badania lekarskie po orzeczeniu f) badania lekarskie po orzeczeniu
komisji lekarskiej o niezdolności lub komisji lekarskiej o niezdolności lub
czasowej niezdolności policjanta
czasowej niezdolności policjanta
do służby na zajmowanym
do służby na zajmowanym
stanowisku i wydawanie orzeczenia stanowisku i wydawanie orzeczenia
lekarskich wskazujących
lekarskich wskazujących
ograniczenia w
ograniczenia w
odniesieniu do opisu obecnie
odniesieniu do opisu obecnie
zajmowanego stanowiska pracy,
zajmowanego stanowiska pracy,
g) badania w celu stwierdzenia
g) badania w celu stwierdzenia
przeciwwskazań zdrowotnych
przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy przez
do wykonywania pracy przez
pracownicę w ciąży
pracownicę w ciąży
lub karmiącą dziecko piersią,
lub karmiącą dziecko piersią,
h) kontrolne badania lekarskie
h) kontrolne badania lekarskie
po zakończonej profilaktyce
po zakończonej profilaktyce
poekspozycyjnej na zakażenie HIV, poekspozycyjnej na zakażenie HIV,
i) badania osób niepełnosprawnych i) badania osób niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego
zaliczanych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia
lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności
niepełnosprawności
w celu wydania zgody na wydłużenie w celu wydania zgody na wydłużenie
czasu pracy,
czasu pracy,
B. badania psychologiczne
B. badania psychologiczne
kierowców pojazdów służbowych,
kierowców pojazdów służbowych,
w tym prowadzących pojazdy
w tym prowadzących pojazdy
uprzywilejowane
uprzywilejowane
w ruchu lądowym oraz
w ruchu lądowym oraz
stermotorzystów i wydawanie
stermotorzystów i wydawanie
orzeczeń psychologicznych o braku orzeczeń psychologicznych o braku
bądź istnieniu
bądź istnieniu
przeciwwskazań do kierowania
przeciwwskazań do kierowania
pojazdem,
pojazdem,
C. badania lekarskie oraz analizę
C. badania lekarskie oraz analizę
dokumentów medycznych i wydanie dokumentów medycznych i wydanie
na tej podstawie orzeczenia
na tej podstawie orzeczenia
lekarskiego,
lekarskiego,
ustalającego związek lub brak
ustalającego związek lub brak
związku choroby ze szczególnymi
związku choroby ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami
właściwościami lub warunkami
służby, albo z
służby, albo z
wypadkiem pozostającym w związku wypadkiem pozostającym w związku
z pełnioną służbą,
z pełnioną służbą,
D. wykonywanie szczepień
D. wykonywanie szczepień
ochronnych, obejmujących
ochronnych, obejmujących
przeprowadzanie kwalifikacyjnego przeprowadzanie kwalifikacyjnego
badania lekarskiego,
badania lekarskiego,
iniekcję, wydanie książeczki
iniekcję, wydanie książeczki
lub dokonania wpisu do tej
lub dokonania wpisu do tej
książeczki oraz informowanie
książeczki oraz informowanie
zainteresowanego o
zainteresowanego o
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terminach kolejnych dawek
terminach kolejnych dawek
szczepionki, przeciwko:
szczepionki, przeciwko:
a. WZW typu B,
a. WZW typu B,
b. laseczkom tężca z błonicą,
b. laseczkom tężca z błonicą,
c. laseczkom tężca,
c. laseczkom tężca,
d. kleszczowemu zapaleniu mózgu, d. kleszczowemu zapaleniu mózgu,
e. grypie sezonowej,
e. grypie sezonowej,
E. wizytowanie stanowisk pracy
E. wizytowanie stanowisk pracy
oraz udział lekarza uprawnionego
oraz udział lekarza uprawnionego
do przeprowadzania badań
do przeprowadzania badań
profilaktycznych
profilaktycznych
w posiedzeniach, komisji
w posiedzeniach, komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz komisji ds. oceny warunków
oraz komisji ds. oceny warunków
uciążliwych lub
uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia powołanych szkodliwych dla zdrowia powołanych
przez Zamawiającego, w celu
przez Zamawiającego, w celu
ustalenia prawa do uzyskania
ustalenia prawa do uzyskania
płatnych
płatnych
urlopów dodatkowych przez
urlopów dodatkowych przez
policjantów.
policjantów.
2. Wykonawca którego oferta
2. Przedmiotem zamówienia
zostanie uznana za najkorzystniejszą są usługi o charakterze
zobowiązany będzie do przejęcia
niepriorytetowym, zgodnie z
i prowadzenia w okresie
Rozporządzeniem
obowiązywania Umowy (w ramach Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
NFZ) dwóch placówek POZ
stycznia 2010 r.,w sprawie wykazu
(Warszawa
usług o charakterze priorytetowym i
ul. Nowolipie 2 i Piaseczno ul.
niepriorytetowym (Dz. U. z 2010
Puławska 44 E) oraz poradni
r., Nr 12, poz. 68). W związku z
rehabilitacyjnej (Piaseczno ul.
powyższym, w oparciu o art. 5 ust. 1
Puławska 44 E)
Ustawy,
zlokalizowanych w obiektach
skrócono termin otwarcia ofert do 20
Zamawiającego.
dni od dnia przekazania ogłoszenia
3. Przedmiotem zamówienia
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
są usługi o charakterze
niepriorytetowym, zgodnie z
Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
stycznia 2010 r.,w sprawie wykazu
usług o charakterze priorytetowym i
niepriorytetowym (Dz. U. z 2010
r., Nr 12, poz. 68). W związku z
powyższym, w oparciu o art. 5 ust. 1
Ustawy,
skrócono termin otwarcia ofert do 20
dni od dnia przekazania ogłoszenia
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
21/01/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/03/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
21/01/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/03/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-021694
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