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Załącznik nr 1 do OIWZ  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Główny kod CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie badań zdrowotnych  
z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz 
sporządzanie wspólnych opinii biegłych sądowych tj.: lekarza psychiatry i psychologa 
albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę 
biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym  
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych osoby 
badanej dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Łodzi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, 
poz. 1883 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 739) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Łodzi w formie pisemnej kieruje osoby nadużywające alkoholu na badanie - zgodnie  
z art. 24 i 25 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. 
zm.). Przewidywana ilość badań w okresie od podpisania umowy do dnia 06.12.2019 
r. wynosi 300. Wykonanie  badania i wydanie opinii realizowane będzie na podstawie  
dostarczonego przez Zamawiającego imiennego wykazu osób wraz z załączoną 
dokumentacją sprawy. Wydanie opinii nastąpi w terminie 14 dni liczonych od daty 
przeprowadzenia badania osoby skierowanej. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. przeprowadzania  badań  oraz sporządzania  opinii na podstawie niniejszej  
umowy na terenie miasta Łodzi. W ciągu 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o adresie lokalu, w którym będą świadczone 
usługi, 

b. na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania badania osoby 
uzależnionej Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego  
(tj. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) o terminie 
wykonania badań dla skierowanych uprzednio osób oraz miejscu, w sytuacji 
gdy miejsce to będzie inne niż określone w punkcie a, 

c. dostarczania Zamawiającemu sporządzonych opinii (w liczbie trzech 
jednobrzmiących egzemplarzy do każdego przeprowadzonego badania)  
i dokumentacji osób objętych badaniem w terminie nie przekraczającym 5 dni 
od dnia sporządzenia opinii, 
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d. na pisemne żądanie Zamawiającego przeprowadzenia badania w miejscu 
pobytu osoby uzależnionej, 

e. wyznaczenia co najmniej sześciu terminów badań w każdym miesiącu 
obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że nie 
musi skorzystać ze wszystkich przydzielonych terminów. 

 

 Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji  
i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 20% wartości 
umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej 
części usług nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto w ofercie 
wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności 
zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego 
zapotrzebowania na przedmiot zamówienia. Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a także zasad rozliczania usług wynikających z prawa opcji, 
zastosowanie mają w całości postanowienia wzoru umowy będącego załącznikiem  
nr 7 do OIWZ. 

Miejsce wykonania: Łód ź 
Warunki zapewniające bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych osoby badanej - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.  
w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 06.12.2019 r. 

 

 


