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WYKONAWCY, 
KTÓRZY POBRALI OGŁOSZENIE 

F-2380/07/17/MK 
 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  na zasadach 
określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dotyczącego świadczenia całodobowych usług medycznych tj. 
badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie 
działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwi. 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
 

Pytanie nr 1 
 
Dotyczy punktu 3.6 Ogłoszenia, który brzmi: 
„3.6. Transport osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenie badania lekarskiego zapewnia Policja,  
z zastrzeżeniem sytuacji, w której stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej 
przewiezienia specjalistycznego środka transportu sanitarnego.” 
 
Oferent wnosi o podanie przez Zamawiającego przewidywanej ilości wykorzystania specjalistycznego 
środka transportu sanitarnego Oferenta i czy koszt tego transportu ma być uwzględniony w cenie 
ofertowej, czy Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do ogłoszenia dodając pozycję transportu 
sanitarnego.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, iż procedura udzielania zamówienia na usługi związane z wykonywaniem 
badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję jest przeprowadzana w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 
zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102), które między innymi reguluje zasady 
przewożenia osób zatrzymanych przez Policję. 
 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia 
ust. 1. – Przewiezienie osoby zatrzymanej do najbliższego podmiotu leczniczego w celu 
przeprowadzenia badania lekarskiego zapewnia Policja. 
ust. 2. – Jeżeli osoba zatrzymana, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. d, dopuszcza się zamachu  
na życie lub zdrowie człowieka lub w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące 
się w jej otoczeniu, przewiezienie tej osoby do najbliższego podmiotu leczniczego następuje 
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. 
ust. 3 – W przypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz § 1 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. c, przewóz osoby 
zatrzymanej specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego następuje w obecności policjanta, 
jeżeli wynika to z decyzji osoby kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.  
 
Wobec powyższego zgodnie z ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia transport osoby zatrzymanej 
przez Policję specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego będzie dotyczył sytuacji przewiezienia 
osoby zatrzymanej przez Policję: 

1) której udziela się niezwłocznie pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy  
w przypadku, gdy ta osoba znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, określonego 
w przepisach o państwowym ratownictwie medycznym - § 1 ust. 1 rozporządzenia; 

2) która jest osobą chorą zakaźnie – § 1  ust. 3 pkt 2 lit. c w powiązaniu z § 3 ust. 3; 
3) która jest osobą z zaburzeniami psychicznymi - § 1  ust. 3 pkt 2 lit. d w powiązaniu z § 3 ust. 2. 

 

 
Ponadto zgodnie z § 5 ust. 4 – W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lekarz podejmuje decyzję,  
czy przewiezienie osoby zatrzymanej do podmiotu leczniczego nastąpi policyjnym środkiem transportu 
czy specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. Dotyczy to sytuacji, w której  



po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz stwierdza wystąpienie 
przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w policyjnym pomieszczeniu przeznaczonym 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 
tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz konieczność skierowania jej  
do podmiotu leczniczego. (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). 
 
Wobec powyższego Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości wykorzystania specjalistycznego 
środka transportu sanitarnego z uwagi na to, iż nie jest w stanie określić zdarzeń przyszłych, których 
wynikiem mogą być sytuacje opisane wyżej np. nie jest w stanie przewidzieć ilość zdarzeń, w których 
osobie zatrzymanej przez Policję będzie trzeba udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy  
lub kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku, gdy ta osoba znajduje się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego – w takich przypadkach obowiązują przepisy o państwowym ratownictwie 
medycznym za które Policja nie ponosi kosztów. 
Zamawiający nie jest także w stanie przewidzieć ilości transportu specjalistycznym środkiem 
transportu sanitarnego do podmiotu leczniczego na zlecenie lekarza podejmującego decyzję  
(po przeprowadzonym badaniu lekarskim) w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań medycznych  
do przebywania osoby zatrzymanej przez Policję w odpowiednim pomieszczeniu. 
Ponadto wykonywanie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez Policję objętych niniejszym 
postępowaniem nie zawsze będzie oznaczało, iż wybrany w postępowaniu Wykonawca jednocześnie 
będzie w stanie zapewnić transport tej osoby specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. 
 
Wobec powyższego Zamawiający odpowiada, iż transport osoby zatrzymanej przez Policję 
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania  
o udzielenia zamówienia publicznego a tym samym Zamawiający nie uwzględni kosztu tego 
transportu ani nie zmodyfikuje Załącznika nr 2 do Ogłoszenia tj. Formularza asortymentowo-
cenowego. 
 
 
Pytanie nr 2  
 
Dotyczy punktu 11 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia, który brzmi: 
„11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

 
Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 
 

.................................................................. 
( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)” 

 
Oferent wnosi o uszczegółowienie zapisów pkt 11 Formularza ofertowego tj. kiedy ta sytuacja dotyczy 
oferenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający informuję, iż pkt 11 Formularza ofertowego dotyczy tzw. obciążenia odwrotnego podatku 
od towarów i usług i nie dotyczy usług, które są przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
W tym przypadku obowiązek podatkowy zawsze będzie istniał po stronie Wykonawcy a nie po stronie 
Zamawiającego. 
Punkt 11 jest wzorcowym punktem Formularza ofertowego obowiązującego u Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, iż oferenci w tym postępowaniu nie wypełniają punktu 11. 

 
 
 
 

I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

 
mł. insp. Tomasz Olczyk 

 
 
 
 
 
 
Sporządzono 1 egz.: 
- wysłano pocztą elektroniczną na adresy wskazane w pytaniach 


