
Kraków, 23.03.2017r 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Dotyczy: odpowiedzi do Zapytań do postępowania ZP - 2/17: 

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu k rwi i jej składników, 
transportu pracowników i  towarów Zamawiającego 

 

Zapytanie: 

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

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

Zamawiającego – znak postępowania ZP- 2/17:  

  

Zamawiający postawił w postępowaniu warunek udziału odnoszący się do doświadczenia zawodowego 

w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę proporcjonalności, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 p.z.p. W uzasadnieniu czego wskazuję, że w sekcji E ust. 3) pkt. c) 

Zamawiający określił, iż uzna, „ (…)że Wykonawca posiada zdolność w zakresie doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty co 

najmniej jedną usługę przewozu krwi i/lub jej składników na rzecz co najmniej jednego podmiotu 

leczniczego, a usługa ta była wykonywana w sposób ciągły - na podstawie umowy - przez okres co 

najmniej 24 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przez cały ten okres.” 

W pierwszej kolejności wskazuję, że przywołany warunek opiera się na dokonaniu niedopuszczalnego 

rozróżnienia wykonawców na dwie kategorie podmiotów. Wskazuje na to końcowa część przywołanego 

postanowienia: była wykonywana w sposób ciągły - na podstawie umowy - przez okres co najmniej 24 

miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przez cały ten okres. Jak widać, do 

pierwszej kategorii należą wykonawcy prowadzący działalność przez okres dłuższy niż 24 miesiące 

którzy, w celu spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku, muszą świadczyć usługę 

przewozu krwi lub jej składników przez co najmniej 24 miesiące. Do drugiej zaś kategorii przynależą ci, 

którzy prowadzą działalność krócej. Wykonawcy z grupy drugiej, w celu wykazania spełnienia 

warunków, muszą wykazać się wykonywaniem usługi przewozu krwi i/lub jej składników na rzecz co 

najmniej jednego podmiotu leczniczego przez okres odpowiadający długości prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli była ona prowadzona przez okres krótszy niż 24 miesiące. W rezultacie 

dokonanego rozróżnienia, o udzielenie przedmiotowego zamówienia może ubiegać się wykonawca, 

który wykonywał usługę przewozu krwi lub jej składników przez okres np. 14 dni, jeżeli odpowiada to 

długości prowadzenia przezeń działalności gospodarczej. (...) Okoliczność ta, wskazuje jednoznacznie, 

że warunek został określony w sposób nadmierny i naruszający art. 22 ust. 1a p.z.p. bowiem nie zmierza 

on do rzetelnej oceny możliwości wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wynika to z 

opisanego wyżej rozróżnienia na dwie kategorie podmiotów, a które rodzi niedopuszczalną nierówność 



szans w ubieganiu się o przedmiotowe zamówienie, ale nade wszystko z jego nieproporcjonalności. 

Trudno bowiem uznać, by wykonawca który należycie realizował usługę transportu kwi i jej składników 

w sposób ciągły przez okres ponad 23 miesięcy nie dawał racjonalnego stopnia pewności, że 

prawidłowo zrealizuje przedmiotowe zamówienie. Jest oczywiście zrozumiałym, że wraz ze wzrostem 

długości doświadczenia zawodowego wzrasta też prawdopodobieństwo prawidłowej realizacji 

kontraktu, jednak nie jest to z pewnością relacja o charakterze prostej proporcjonalności. Innymi słowy, 

po upływie pewnego czasu nabyte doświadczenie, przestaje wpływać na wzrost kompetencji. 

Oczywiście moment ten, w zależności od rodzaju aktywności może być różny, wydaje się jednak 

trudnym do obronienia stanowisko zamawiającego zgodnie z którym dopiero 24-miesięczny okres 

ciągłego świadczenia usług transportu krwi pozwoli na należyte wykonanie zamówienia mającego trwać 

przez okres 36 – miesięcy. Nie sposób uznać, że usługa transportu sanitarnego jest przedsięwzięciem o 

takim stopniu skomplikowania, że dopiero po upływie 24 miesięcy dany przedsiębiorca osiągnie 

wymagany poziom kompetencji. Nie do obrony jest także stanowisko, zgodnie z którym stopień 

skomplikowania zamówienia jest tym większy, im dłuższy jest zakładany czas jego trwania w latach. Z 

pewnością, wraz z upływem czasu zagadnienia z zakresu organizacji transportem, logistyki czy też 

zarządzania nie komplikują się, lecz pozostają na stałym poziomie. Zatem, należy uznawać, że 

wykonawca, który należycie świadczył usługi transportu krwi przez okres 12 miesięcy, jest z pewnością 

przygotowany w sposób wystarczający do tego, by wykonywać analogiczną usługę przez kolejne trzy 

dwunastomiesięczne cykle. Argumentację o nadmierności warunku wzmacnia także opis przedmiotu 

zamówienia gdzie wskazano, że przedmiotowe zamówienie będzie trwać przez 36 miesięcy lub do 

wyczerpania się limitu kilometrów, a więc może ono trwać znacząco krócej. Ponownie należy tu 

wspomnieć, że wzmiankowaną nieproporcjonalnością dotknięty jest tylko ten wykonawca, który 

prowadzi działalność dłużej niż 24 miesiące. 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający formułując warunek w zakresie wymaganych 

wiedzy i doświadczenia w sposób nieuzasadniony ograniczył konkurencję. Zwracamy uwagę, że 

umowa, która zostanie ewentualnie zawarta w rezultacie prowadzonej procedury może podlegać 

unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy p.z.p., ponieważ uchybienie, o którym mowa wyżej 

wpływa lub co najmniej może wpłynąć na wynik postępowania.  

Wobec powyższego wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu i przeformułowanie go w 

sposób w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może nastąpić poprzez skrócenie wymienionego 

tam 24 – miesięcznego okresu oraz wyeliminowanie rozróżnienia na dwie kategorie podmiotów. 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający w związku z powyższym wnioskiem zmienia treść sekcji E ust. 3) pkt. c) SIWZ na: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty co najmniej jedną usługę przewozu krwi i/lub jej 
składników na rzecz co najmniej jednego podmiotu leczniczego, a usługa ta była wykonywana w sposób ciągły - 
na podstawie umowy - przez okres co najmniej 12 miesięcy” 

 

Odpowiednia zmiana zostanie przesłana do Dziennika UE. 



Termin składania ofert zostaje przesunięty na 10.04.2017r na godzinę 10:00, a otwarcia na 10.04.2017r. na 
11:00 

 

 


