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SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ 
WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ” 

Nr Referencyjny : ZP/PN/47/11/2021 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:   

 

NUMER OGŁOSZENIA:  2021/BZP 00286272/01 Z DNIA 2021-11-26 

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa Pzp)” w trybie 

podstawowym o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 3 Ustawy Pzp bez możliwości przeprowadzenia negocjacji. 
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Informacje wstępne 

 

Numer i tytuł postępowania.  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Publikacja BZP: 2021/BZP 00286272/01 z dnia 2021-11-26 

Nr ref. : ZP/PN/47/11/2021 oraz tytułem: 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ 
WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ  

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni 

powoływać się na ten znak i tytuł. 

Specyfikacja warunków zamówienia stanowi:  

− podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu w trybie podstawowym,  

− integralną część umowy na zrealizowanie dostawy objętej zamówieniem.  

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały: 

 

Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy,   

Rozdział II -  Wzór umowy (umowa powierzenia danych osobowych – ankieta) –  

                                           Załącznik nr 3 do SWZ,                

Rozdział III -  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 

                       -             Harmonogram usług transportowych – Załącznik nr 2 

                       -             Wykaz środków transportu – Załącznik nr 4 

                       -             Wykaz  personelu – Załącznik nr 5 

                             -             Prawa i obowiązki związane z wykonaniem  

                                           usługi transportu – Załącznik nr 6  

Rozdział V -  Wzory oświadczeń Wykonawcy składanych na wezwanie Zamawiającego: 

o Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ, 

o Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ. 

 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. 
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ROZDZIAŁ I   

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,  ul. Ogińskiego 6,  

58-506 Jelenia Góra, zwane dalej „Zamawiającym” 

➢ Adres strony internetowej Zamawiającego – www.spzoz.jgora.pl    

➢ Adres strony internetowej  Zamawiającego prowadzonego postępowania: postępowanie 

jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/wcskj, zwanej dalej „platformą zakupową”   

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na platformie zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj 

2. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w portalu ezamówienia w dniu  

2021/BZP 00286272/01 z dnia 2021-11-26 oraz na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia została opublikowana na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj  

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.), w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji o szacunkowej wartości 

nieprzekraczającej progów unijnych i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 214 000 euro. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części: „SWZ”), stosuje się przepisy wspomnianej 

ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

http://www.spzoz.jgora.pl/
https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje
https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Zamówienie obejmuje  ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I 
BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ NR 

REFERENCYJNY : ZP/PN/47/11/2021 tj.:  

 

Nr Pakietu Nazwa Pakietu                Nr i nazwa CPV 

1 

USŁUGI TRANSPORTOWE 

SAMOCHODAMI 

OSOBOWYMI I BUSAMI 

60170000-0 - Wynajem pojazdów 

przeznaczonych do transportu osób 

wraz z kierowcą 

60120000-5 – Usługi taxi 

4.1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - oraz 

Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z ww. 

dokumentami przed złożeniem oferty oraz do  ewentualnego wyjaśnienia wszelkich 

wątpliwości w trybie zapytań do SWZ przed złożeniem oferty. Opis ten należy odczytywać 

wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 

odpowiedzi na zapytania wykonawców. 

4.1.1. Opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja 

zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jak również za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że  wskazaniom takim 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu 

sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i 

jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych 

od założonych w SWZ i załącznikach do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do 

określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań 

równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych 

w SWZ i załącznikach do SWZ. 
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 Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  przez okres 12 (dwunastu) miesięcy usługi: 

-  Realizacja usług transportowych samochodami osobowymi i busami   
Zakres usług :  
1) Transport pacjentów do i ze Stacji Dializ,  
2) Transport pacjentów do i ze szpitala w Jeleniej Górze, ZOL w Bolkowie i Szpitala   

„Wysoka Łąka” w Kowarach   
3) Transport dla potrzeb POZ (nocna i świąteczna pomoc medyczna),  
4) Przewóz krwi i preparatów krwiopochodnych, materiałów do badań, apteki, drobnego 

sprzętu, dokumentacji  – loco miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
2. Wymagane środki transportu do przewozu: 

Świadczenie usług transportowych samochodami osobowymi  i  busami na rzecz WCSKJ 
w Jeleniej Górze. Głównym przedmiotem zamówienia jest realizacja usług 
transportowych samochodami osobowymi (min. 10 szt.) + min. 3 busy (min. 6-
osobowe)  - wykaz stanowi załącznik nr 4. 

3. Miesięczna ilość przejazdów wynosić będzie szacunkowo: 
• ilość wyjazdów w skali miesiąca - ok. 520 wyjazdów, 
• ilość km w skali miesiąca – ok. 25.523,00 km. 

4. Czas  podstawienia środka transportu: max. 30 min od chwili zgłoszenia. 
5. Wykaz środków transportu i wykaz personelu     Załącznik nr 6. 
6.  Prawa i obowiązki związane z wykonaniem usługi transportu  określone są w Załączniku  

nr 7. 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca powinien wykonać usługę siłami własnymi, bez udziału podwykonawców, w 
sposób spełniający wymogi transportu szpitalnego zgodnie z wymogami sanitarno-
epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej. 

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi   
  i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

  -  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
  -  Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
  -   Z uwagi na oddanie parkingu w dzierżawę podmiotowi zewnętrznemu (od stycznia 2022 

r.), Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje miejsce parkingowe. 
   

Uwaga: 
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
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- Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość 
szacunkową. 

- Zamawiający nie przewiduje powtórzenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji,  

o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

5. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 Ustawy 

Pzp. 

5.2. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o 

których mowa w art. 95 Ustawy Pzp. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp. 

5.4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp. 

5.5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały 

zawarte w pkt 16 SWZ. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Ustawy Pzp.  

5.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej  lub 

sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz nie wymaga złożenia 

oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów, o których mowa w art. 

131 ust. 2 Ustawy Pzp. 

5.8. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 

5.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty udziału  

w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

5.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp. 

5.11. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

5.12. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 Ustawy Pzp. 

5.13. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, o których 

mowa w art. 93 Ustawy Pzp. 

5.14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5.15. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 Ustawy 

Pzp. 

5.16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których 

mowa w art. 442 Ustawy Pzp. 

 
6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy sukcesywnie przez okres 
12 miesięcy. Świadczenie usługi transportu nie wcześniej niż od 18.12.2021 roku. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z harmonogramem usługi, który  
stanowi Załącznik nr 2. 

 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 

do SWZ. 

 

8. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ: 

8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za 

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/wcskj 

8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 

własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/wcskj, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.   

8.4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zmianę SWZ 

Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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8.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień  

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

8.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 8.3. SWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

8.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa  w pkt 8.2. SWZ. 

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj.  

8.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  

w Ustawie Pzp, prowadzi się w formie elektronicznej. 

8.10. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na 

stronie dotyczącej postępowania. 

8.11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 

8.12. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993. R o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), zwanej dalej: Ustawą znk, Wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je zgodnie z zasadą określoną  

w pkt 11.9. SWZ. 

8.13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowany dokument 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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8.14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

są:  

➢ kontakt formalno – prawny: Przemysław Bogdanowicz, Ewelina Szeląg,  

 

10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 01.01.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

10.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 Ustawy Pzp, 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

10.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 

10.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym  

w dokumentach zamówienia. 

10.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 

oferty. 

10.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w art. 252 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

10.8. Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
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b) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą. 

 

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

11.1. Zgodnie z wymaganiami przedmiotowego postępowania, Wykonawcy muszą złożyć do 

upływu terminu składania ofert opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowane: 

 

11.1.1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, 

zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, 

numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta 

bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów 

11.1.2. Załącznik nr 2 – Harmonogram usług transportowych 

11.1.3. Załącznik nr 4 – Wykaz środków transportu 

11.1.4. Załącznik nr 5 -  Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację usługi 

11.1.5. Załącznik nr 6 -  Prawa i obowiązki związane z wykonaniem usługi transportu 

11.1.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu   

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

11.1.7. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp – 

według wzoru. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców.  

11.1.8. Dowód wniesienia wadium. 

 

Środki dowodowe, pod rygorem nieważności, powinny zostać złożone w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym złożonym przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) 

reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

11.2. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to  

w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty. 
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11.3. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ  wskazuje minimalne 

wymagania   Zamawiającego, które muszą zostać spełnione.  W/w wzory Załączników Nr 1, 

Nr 2,4 oraz Nr 5 do SWZ należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w ich treści – 

stanowią one integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści.  

11.4. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. 

11.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

11.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11.7. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. Oferta musi  być sporządzona w języku polskim,  

z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, 

tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; 

.ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

 

12. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy znk, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  

w osobnym polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może 

być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności. Wymogiem jest, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku  

i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 Ustawy, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego  

z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 pkt 1 Ustawy 

Pzp. 

13.  PODWYKONAWSTWO: 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Zamawiający wymaga, realizacji bez udziału  podwykonawcy czyli siłami własnymi. 

 

14. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA(SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA): 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 03.12.2021 r. do 

godziny. 13:30.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.12.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.2. 

15.3. Zamawiający z uwagi na elektronizację zamówień publicznych, w tym elektroniczne 

składanie ofert – nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

15.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej za 

pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj informację  

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.5. Data, o której mowa w pkt 15.1. i 15.2. może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia 

terminu na składanie ofert. 

15.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj, informacje o: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

                    Zapisy niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie do składania ofert w 

możliwych negocjacjach, o których poinformuje Zamawiający na stronie internetowej za 

pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj.  

 

16. WADIUM 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 03.12.2021 r., godz.: 13:30), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert: 

Nr Pakietu Kwota  wadium 

1 9 344,00 

16.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILENIUM S.A, nr 

rachunku: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728  z dopiskiem: wadium do postępowania pn.: 

„ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”. NR REFERENCYJNY : 

ZP/PN/47/11/2021, publikacja ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00286272/01 z dnia 2021-11-26; 

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)    gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 299). 

16.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. 

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

16.4. Zamawiający zaleca, aby dla: 

16.4.1. Wadium wniesionego w pieniądzu – przelewem – dołączyć do oferty dokument 

potwierdzenia dokonanego przelewu (w formie elektronicznej), lub wygenerowane  

z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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16.4.2. Wadium wniesionego w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał 

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważniona do jego wystawienia; 

   Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp; 

   Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. 

     Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione w formie innej niż pieniężna spełniało 

następujące  warunki: 

1) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

2) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

3) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

4) powinno wskazywać podmiot będący beneficjentem poręczenia lub gwarancji; 

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 

58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 

wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

16.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania z ofertą, 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin jego wniesienia, z wyjątkiem  Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. 

16.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku przez Wykonawcę: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, którego 

oferta została odrzucona, po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

odwołania.  
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16.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek  

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie 

odrzucona. 

16.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

16.10.  Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu  wadium.  

16.11.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4, wystąpi odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

16.11.1.  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub w art. 128 ust. 1 

Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub 

art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 

16.11.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 

16.11.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

 

17.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP 

18.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu.  

18.2. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 110 ust. 2 

Ustawy Pzp, w przypadku gdy wykaże Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

wskazane w tym ustępie.  

18.3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 18.2., są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
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czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

18.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.3, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 

jeżeli wykluczenie byłoby w oczywisty sposób nieproporcjonalne, w szczególności gdy 

sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania 

zamówienia. 

18.5. Wykonawca może zostać ́wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a-c Ustawy Pzp, wskazuje, że 

wystąpienie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, niespełnianie warunków 

udziału w postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

 

19. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

19.2.    Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1b dotyczące:  

a)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesje, 

zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - jeżeli nie jest 

wymagane to należy przedłożyć pisemne oświadczenie  w tej sprawie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości  

min. 100 000,00 zł, 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli 

ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie 
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(upłynie okres  obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i 

przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności 

poprzedniego ubezpieczenia.  

 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 

- wykaz co najmniej 1 usługi transportowej o wartości min. 150 000,00 zł 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

- wykaz, iż dysponuje sprawnymi technicznie środkami transportu drogowego 

do przewozu osób (tj. min 10 samochodów osobowych oraz min. 3 busów min. 

6 osobowych)). Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość środków 

transportu niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich osób 

uprawnionych do dowożenia. Wszystkie środki transportu przeznaczone do 

realizacji przedmiotu zamówienia, muszą posiadać aktualne badania 

techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu oraz polisy ubezpieczenia OC  

i NNW.  
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20.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

20.1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w wykazie              

asortymentowo- cenowym oraz z  formularzu cenowym, do którego składa ofertę. 

20.2.  Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 

20.3. Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

20.4. Wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  

=  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto. 

20.5. Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty. 

20.6. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, 

przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

20.7. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego  

w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

20.8. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza 

cenowego brutto. 

20.9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ofercie, której 

wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wykonawca ma obowiązek wskazania, że wybór jego ofert będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

20.10. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych 

należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z 

innych przepisów, w tym celnych. 

 

21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT: 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

wagami: 
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Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt) 

Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych (TRR)- waga 20% (20% = 20,00 pkt) 

Czas podstawienia pojazdu we wskazane miejsce (CPP) -  waga 20%  (20% =20 pkt) 

2. Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku w następujący sposób:  

 

 

 

gdzie: 

C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie. 

Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert. 

Cbad. - cena oferty badanej. 

 

3.     Punktacja w kryterium TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI  (TRR)     zostanie 

obliczona w następujący sposób:  

 

Termin rozpatrzenia   reklamacji Ilość przyznanych 

punktów 

 do 3 dni 

 

20 pkt 

 

4 dni 

 

10 pkt 

 

5-7 dni  

 

5 pkt 

powyżej 7 dni do max. 8 

dni 
0 pkt 

 

Wysokość oceny terminu rozpatrzenia reklamacji dokonana będzie na podstawie ocen 

punktowych przyznanych zgodnie z w/w tabelą.  

C = 
Cmin 

x 60 
Cbad 
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4. Punktacja w kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU (CPP) zostanie obliczona w 

następujący sposób: 

KRYTERIUM obejmuje przedział czasowy, w którym Zamawiający oczekuje podstawienia pojazdu we 

wskazane miejsce, obejmującego maksymalny akceptowalny przez niego czas podstawienia pojazdu, 

jak również okres minimalny, realny do dotrzymania spełnienia wymogu. W trakcie oceny ofert, 

kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:  

 

Czas podstawienia pojazdu Ilość przyznanych punktów 

do  15 mim. 
20 pkt 

 

(pow.15 min do max 30 min) 
0 pkt 

 

Wysokość oceny czasu podstawienia pojazdu dokonana będzie na podstawie ocen punktowych 

przyznanych zgodnie z w/w tabelą.  

 

Wzór całościowej punktacji oferty:  

                    Pkt. cena oferowana minimalna brutto 

Suma pkt. = --------------------------------------------------  x 60 + liczba pkt. za rozp. rekl. + liczba pkt. za podst. auta 

                         Pkt. cena badanej oferty brutto 

 

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w punkcie 21.1 SWZ. 

6. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu  

o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych w niniejszym (21.1) punkcie SWZ. 

7. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,  

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte na podstawie informacji zawartych  

w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wg. formuły spełnia/nie spełnia. 

8. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie wybrana oferta, która według 

formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. 

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i 

po spełnienia wszystkich warunków określonych w SWZ. 

10. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie 

Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

Ww. informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego  

za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj. 

 

22.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

22.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do 

SWZ wzorze umowy.  

22.2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą  

w terminach określonych w art. 264 Ustawy Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany 

do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

22.3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

22.4.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  

w sprawie zamówienia zawarte są w załączonym do SWZ wzorze umowy,  który 

stanowi integralną część SWZ – Rozdział II. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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22.5. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we 

wzorze umowy, stanowiącym Rozdział II SWZ. 

22.6. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co 

najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Ustawy Pzp. 

22.7. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono we wzorze umowy. 

 

23.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 

 

23.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy Działu IX Ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy Pzp). 

23.2. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. 

23.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 

470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

23.4. Postępowanie odwoławcze:  

i. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

ii. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp; 

iii. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię 

odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
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w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

iv. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

v. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

vi. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.1.5. wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia 

vii. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

viii. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego punktu nie stanowią inaczej. 

ix. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

x. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

23.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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24.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

24.1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO1 będzie w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

• Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.  Dotyczy to w szczególności: 

• Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

• Pełnomocnika podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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➢ podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

24.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

24.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzkie Centrum 

Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra; 

24.2.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Centrum 

Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej  tel. 75/7537259, e-mail:  

ochronadanych@spzoz.jgora.pl; 

24.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI 

OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”, Nr Referencyjny : 

ZP/PN/47/11/2021. 

24.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 

1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), (zwaną dalej: „Ustawa 

Pzp”);   

24.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

24.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

Ustawy Pzp;   

24.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

24.2.8. posiada Pani/Pan: 

mailto:ochronadanych@spzoz.jgora.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

24.2.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny. 
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