
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
  

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Świadczenie usług transportowych dla 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu 
krwi i jej składników, transportu pracowników”. Znak: ZP-5/20. 

1. Co Zamawiający rozumie pod opisem przedmiotu zamówienia jako realizacja „transportu 

wewnętrznego (między jednostkami Zamawiającego) towarów Zamawiającego”?  

Czy Zamawiający ma na myśli transport realizowany od jednej jednostki do drugiej 

jednostki Zamawiającego położonych pod różnymi adresami z wykorzystaniem 

pojazdów? Czy również chodzi tutaj o transport wewnętrzny pomiędzy oddziałami 

znajdującymi się np. w jednym budynku Zamawiającego (bez wykorzystania pojazdów) 

np. transport pacjenta z piętra I na piętro III? Jeżeli odpowiedź na ostatnie pytanie  

jest twierdząca, to w jaki sposób będzie rozliczany taki transport pomiędzy piętrami  

w jednej jednostce, skoro wynagrodzenie jest płatne za „przejechany km”? 

 

             Transport pomiędzy Terenowymi Oddziałami. 

Niezależnie od powyższego Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek udzielić pracownikom 

Zamawiającego pomocy przy wyładunku towarów z pojazdów Wykonawcy                                   i 

Zamawiającego. Tak samo brzmiący zapis będzie umieszczony w załączniku do umowy 

dotyczącym obowiązków kierowców Wykonawcy 

 

2. Czy Zamawiający udostępni wzór formularza oferty, czy wykonawca samodzielnie  

ma przygotować formularz oferty według wytycznych podanych w SIWZ, bez wzoru 

Zamawiającego? Do SIWZ nie był dołączony formularz ofertowy. 

 

Należy samodzielnie sporządzić formularz oferty na podstawie tabeli z kilometrami                     i 

roboczo godzinami 

 

 

3. Czy Wykonawca powinien przygotować wykaz pojazdów, którymi będzie realizował 

usługi? Na jakim etapie należy go przedłożyć Zamawiającemu? Czy taki wykaz należy 

przedłożyć razem z zaparafowaną umową? Proszę o udostępnienie odpowiedniego 

formularza. 

 

Wykaz pojazdów należy dołączyć do umowy. Należy go sporządzić samemu 

 

 

4. Czy Wykonawca powinien sporządzić wykaz personelu w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu? Na jakim etapie należy go przedłożyć 



Zamawiającemu? Czy taki wykaz należy przedłożyć razem z zaparafowaną umową? 

Proszę o udostępnienie odpowiedniego formularza. 

 

Wykaz personelu ma być zgodny z informacjami w SIWZ 

 

5. Zamawiający w OPZ wskazuje, że wymaga posiadania 9 pojazdów, przy czym w pkt 10 

OPZ (załącznik nr 1 do umowy) jest mowa, że tylko 5 z sześciu pojazdów wskazanych  

w pkt 9 powinna posiadać wiek zadeklarowany w ofercie przez wykonawcę.  

Czy Zamawiający miał na myśli, że kryterium wieku powinno spełniać 5 pojazdów  

z dziewięciu podanych w pkt 9 OPZ (załącznik nr 1 do umowy), a nie z sześciu pojazdów? 

 

Pięć z sześciu pojazdów z punktu 9. Dotyczy to pojazdów chłodnia , które to należy posiadać 

obowiązkowo od 5 miesiąca świadczenia usług będących przedmiotem umowy  

 

6. Kto pokrywa koszty ewentualnej szkody pojazdu wyrządzonej w pojazdach 

Zamawiającego np. w wyniku wypadku komunikacyjnego? Czy naprawa pojazdów  

jest wykonywana wówczas z OC i AC pojazdu, który zapewnia Zamawiający?  

Czy Zamawiający ewentualnie wystąpi z roszczeniem regresowym do Wykonawcy, gdy 

naprawę pokryje ubezpieczyciel pojazdu Zamawiającego? Kiedy odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca za szkody w pojeździe lub za jego kradzież? 

 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkodę (w tym za kradzież pojazdu) 

wyrządzoną w pojazdach Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

pełnej wysokości. 

W pierwszej kolejności wyżej opisane szkody będą pokrywane z polisy ubezpieczeniowej 

Zamawiającego – do wysokości sumy ubezpieczeniowej.  

W zakresie niepokrytym przez ubezpieczyciela, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego samodzielnie. 

Ubezpieczyciel będzie występować z roszczeniami regresowymi do Wykonawcy zgodnie z 

warunkami określonymi w polisie i przepisach prawa. . 

 

7. Czy Zamawiający posiada wykupione ubezpieczenie AC na swoje pojazdy, które udostępni 

Wykonawcy? Czy ewentualne szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

będą pokrywane z AC lub OC bez obciążania Wykonawcy? 

 

Tak 

 

 

8. Czy Wykonawca pokrywa we własnym zakresie koszty eksploatacji pojazdów 

Zamawiającego np. mycie pojazdu, płyny eksploatacyjne, koszty przeglądów, koszty 

stacjonowania/parkowania pojazdów, naprawy? Czy będą to koszty zwracane 

Wykonawcy? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie np. wystawionych przez Wykonawcę 

faktur/ rachunków? Jeżeli ma te koszty pokrywać Wykonawca, to jakie są to koszty 

(proszę podać rodzaj tych kosztów, które ma pokryć Wykonawca) oraz jaka jest  

ich wysokość? 

 

 



Zgodnie z § 3 (dotyczącym pojazdów Zamawiającego) ust. 8 umowy:  

Koszty paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości lub myjni, wykonania 

przeglądów, napraw i remontów pojazdów obciążają Zamawiającego.  

Oznacza to, że Wykonawca nie ponosi jakichkolwiek kosztów eksploatacji pojazdów 

Zamawiającego. 

Największymi kosztem eksploatacji pojazdów Zamawiającego jest paliwo i płyny , a to jest 

rozliczane bezpośrednio pomiędzy operatorem kart paliwowych a Zamawiającym. Koszty 

przeglądów i napraw pojazdów Zamawiającego są rozliczane pomiędzy wykonawcą 

przeglądów a Zamawiającym na podstawie faktury, którą kierowca Wykonawcy ma 

dostarczyć Zamawiającemu. Co do zasady Wykonawca nie będzie wykładał żadnych 

kosztów, lecz jedynie sygnalizował Zamawiającemu konieczność wykonania czynności 

połączonych z wydatkami, za wyjątkiem drobnych opłat takich jak opłaty za parkowanie, 

autostradę itp. Zamawiający będzie zwracać tak poniesione koszty na podstawie dowodu ich 

poniesienia niezwłocznie po ich przedstawieniu. 

 

9. Czy Zamawiający pokryje/ dokona zwrotu kosztów oklejenia pojazdów Wykonawcy logo 

Zamawiającego? Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy logo? Kiedy? 

 

 

Wykonawca ponosi koszty oklejenia pojazdów. Wzory informacji będących przedmiotem 

oklejenia Zamawiający dostarczy niezwłocznie po rozpoczęciu usług będących przedmiotem 

umowy 

 

10. Proszę o zmianę w treści SIWZ w każdym miejscu powołania się na ustawę z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdyż ww. ustawa nie obowiązuje od dnia 

24 maja 2018 r., natomiast od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO oraz ustawa z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

 

Wszelkie zapisy w SIWZ i Umowie dot. Ochrony Danych osobowych uznaje się za zmienione 

w ten sposób 

 

11. Proszę o zmianę § 7 ust. 2 i 3 wzoru umowy w ten sposób, aby Wykonawca ponosił 

odpowiedzialność tylko z przyczyn zawinionych, gdyż np. wypadek komunikacyjny  

lub szkoda mogą powstać bez winy Wykonawcy, proszę o zmianę na: 

„2) Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie pojazdów powierzonych  

mu przez Zamawiającego, chyba że utrata lub uszkodzenie wynikły z okoliczności  

nie zawinionych przez Wykonawcę.  

3) W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę z winy Wykonawcy szkody w mieniu 

Zamawiającego (w tym w pojazdach zapewnionych przez Zamawiającego, pojemnikach na 

krew, termometrach), Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt skutki 

zdarzenia powodującego szkodę oraz pokryć wszelkie inne koszty wynikłe z tego zdarzenia”. 

 

Nie dopuszcza się wskazanej propozycji 

12. Proszę o zmianę § 10 ust. 4 pkt a) wzoru umowy ze zwłoki na opóźnienie, w następujący 

sposób: 



„Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku przekraczającej 30 dni opóźnienia 

Zamawiającego w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy”. 

 

Nie dopuszcza się wskazanej propozycji 

 

 
 


