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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 pytanie: 
 
Pytanie nr 4 
 
Dotyczy punktu 7 załącznika nr 1 do Ogłoszenia, który brzmi: 
 
„7. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP
1
        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
1   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. „ 

 
Oferent zwraca się z zapytaniem czy powyższe dotyczy samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, który nie jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą, 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający informuje, iż złożenie powyższego oświadczenia jest wymogiem w celach statystycznych 
nałożonym w wyniku Zalecenia Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (Dz. Urz.UE 20.5.2003). 
Zgodnie punktem (3) Zalecenia wskazującym na art. 48, 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską i ich wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,  
za przedsiębiorstwo należy uznać każdy podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, prowadzący 
działalność gospodarczą (…). 
Zdaniem Zamawiającego samodzielny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką sektora finansów 
publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Co prawda nie jest podmiotem gospodarczym 
w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej jednakże jest w stanie wykonywać usługi 
komercyjne np. świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez Policję.  
Ponadto podlega przepisom ustawy o podatku o towarów i usług (VAT) co przesądza, iż powinien 
złożyć takie oświadczenie biorąc pod uwagę kryterium liczby personelu (kryterium liczby 
zatrudnionych) oraz kryterium pułapu finansowego w zakresie rocznych obrotów lub rocznej sumy 
bilansowej. 

 
 

Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

 
/-/ mgr inż. Włodzimierz Kalinowski 

 
Sporządzono 1 egz.: 
- wysłano pocztą elektroniczną na adres wskazany w pytaniu 

                                                           

 


