
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 16.03.2017 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                  

i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów 

Zamawiającego. nr sprawy: ZP-2/17  
 

 

Pytanie:   
 1. Prosimy o podanie cen jednostkowych z obecnie realizowanej umowy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o 

udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tej umowy. 

Odpowiedź: 

1,75 zł brutto za kilometr. Obsługa pojazdów Zamawiającego jest realizowana przez pracownika Zamawiającego w oparciu 

o  umowę o prace. 

 

Pytanie:   
2. Prosimy o podanie kwot z 3 ostatnich faktur z obecnie realizowanej umowy (np. kwoty faktur z Listopada i Grudnia 

2016r. oraz Stycznia 2017r.) 

Odpowiedź: 

Kwota z przedziału pomiędzy 70 000,00 a 75 000,00 zł zależnie od ilości faktycznie wyjeżdżonych kilometrów 

 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający dopuści zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jedynie 7 kierowców realizujących stałe zlecenia 

Zamawiającego ( pkt. 9 a "Opisu Przedmiotu Zamówienia") a kierowców realizujących pozostałe zlecenia na podstawie 

umów zlecenie? Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że specyfika zleceń "na telefon" (a takimi zleceniami są transporty 

opisane w pkt. 9 b-g) powoduje trudności z określeniem godzin pracy w ramach umowy o pracę. 

Odpowiedź: 

Nie. Wszyscy kierowcy Wykonawcy wykonujący usługi będące przedmiotem zamówienia mają być zatrudnieni przez 

Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę.  

 

Pytanie: 

4. Zamawiający określa w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 9, że samochody Wykonawcy będą wykorzystywane w 

niektórych przypadkach we wszystkie dni tygodnia całodobowo (np. pkt 9b, 9c). Jednocześnie całodobowa dostępność 

Wykonawcy nie jest wymogiem i jest czynnikiem dodatkowo punktowanym w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Prosimy o informację, w jaki sposób mają być realizowane transporty nagłe w przypadku niezadeklarowania przez 

Wykonawcę całodobowej dostępności (czyli zadeklarowania gotowości do realizacji usługi jedynie w godzinach 7-20)? 



   

Odpowiedź: 

Zamawiający pragnie uściślić, że kryterium dostępności (0,5 pkt dla Wykonawcy w przypadku zadeklarowania spełnienia w 

ofercie) do świadczenia usług będących przedmiotem umowy odnosi się do stałej dostępności dla realizacji 

„standardowych”, typowych,  codziennych, wynikających z umowy – działań  związanych z jej realizacją. Natomiast w 

punkcie 9c mowa jest o sytuacjach krytycznych wymagających ratowania zdrowia i życia. Specyfika działania podmiotów 

leczniczych w ogólności, a w ujęciu węższym zdefiniowania ustawowo specyfika działania RCKiK wymaga stałej 

dostępności dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. W sytuacjach kryzysowych, takich jak, klęski żywiołowe, zamachy 

terrorystyczne, wypadki zbiorowe od wykonawcy zawsze, niezależnie od kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

wymagana będzie gotowość do transportu ratunkowego składników krwi . W opinii RCKiK w Krakowie tak zinterpretowany 

wymóg zawarty w punkcie 9c opisu przedmiotu zamówienia nie stoi w sprzeczności  z założeniami ujętymi we wcześniej 

wskazanym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jakim jest min. „dostępności” wykonawcy 

W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę stanu gotowości przez cała dobę, Zamawiający nie będzie żądał od 

Wykonawcy dyspozycyjności w godzinach 20:00 -7:00 w sytuacjach innych niż wiążące się z przewozem składników krwi                  

w celu ratowania życia. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, mogą zdarzyć się przypadki konieczności wyjazdu np. na 

ekipę wyjazdową nieco wcześniej niż o 7:00 rano lub powrotu po godzinie 20:00. Są to jednak przypadki sporadyczne  

 

Pytanie: 

5. Z Opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, że jedynie 7 pojazdów jest w codziennym użyciu a pozostałe pojazdy realizują 

zlecenia dodatkowe (które nie mają charakteru cyklicznego). Czy Zamawiający może określić dokładniej codzienne 

zapotrzebowanie godzinowe na te pojazdy?  

 

Odpowiedź: 

-ekipy wyjazdowe są organizowane ok 60 razy w miesiącu i do ich obsługi służą min innymi pojazdy typu minibus. 

Zorganizowanie ekipy wiążę się z przewiezieniem personelu w obie strony ale też często z zwiezieniem krwi w jej trakcie do 

Centrum Krwiodawstwa w Krakowie lub do Oddziału terenowego z preparatyką, w ściśle określonym czasie od pobrania  

-Pojazdy typu minibus lub mini van będą również wykorzystywanie regularnie do wyjazdów personelu RCKiK na kontrole, 

innych wyjazdów służbowych itp. Tak więc będą wykorzystywane regularnie średnio 4-5 godzin dziennie również w 

weekendy, święta 

-pojazd mrożnia jest również wykorzystywany regularnie, parę razy w tygodniu głownie  do przewożenia składników  krwi w 

stanie głębokiego zamrożenia.  

 

Pytanie: 

6. Pytanie dotyczy usług świadczonych samochodami Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie: 

a). Jak często występują (ile razy w tygodniu/miesiącu), 

b). W jakich godzinach występują 

c). Z jakim wyprzedzeniem są zwykle zamawiane 

d). Jak długo trwają  

 

Odpowiedź: 

Ad a) Średnio 15-20 razy w miesiącu. Obsługa pojazdów Zamawiającego to ok. 250 godzin miesięcznie  



   

Ad b) Przedział czasowy to 7:00-20:00 . Wskazany przedział to zwykle godziny graniczne pracy kierowcy. Sama ekipa 

wyjazdowa trwa z uwzględnieniem obsługi pojazdów przed i po ekipie ok. 7-9 godzin 

Ad c) Wykaz ekip znajduje się na stronie www.rckik.krakow.pl na kilka miesięcy do przodu. Ekipy są organizowane 

regularnie, tak więc wykonawca musi być w ciągłej gotowości do obsługi pojazdów Zamawiającego. Ponadto należy 

jeszcze uwzględnić nakład czasowy na obsługę typu tankowanie, myjnia , sprzątanie wnętrza. 

Ad d) Z uwzględnieniem obsługi pojazdów przed i po ekipie ok. 7-9 godzin 

 

 

 

Jolanta Zatorska 

http://www.rckik.krakow.pl/

