Łódź, dnia 9 listopada 2018 r.
Konkurs ofert

„Samochodowy transport sanitarny i towarowy”
(zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)

1. Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
Tel.: 42 27 21 913
Faks: 42 27 21 912
Strona internetowa: www.wompcpl.eu
E-mail: zp@wompcpl.eu
Godziny pracy: 8.00 - 15.00

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny wykonywany samochodami osobowymi
przystosowanymi do przewozu osób albo materiałów biologicznych i innych materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych i transport dostawczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu zawiera załącznik nr 3, zaś czynności dodatkowe
wykonywane przez kierowców zawiera załącznik nr 4.

3. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (1 rok)
4. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający określa następujące kryteria wyboru Wykonawcy
Cena – 100%.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym” (załącznik
nr 2) i przenieść do „Formularza ofertowego" (załącznik nr 1).

6. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru – załącznik nr 1.
2) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru – załącznik nr 2.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
7. Sposób zaadresowania oferty:
1)
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
2)
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
"Oferta na samochodowy transport sanitarny i towarowy, nie otwierać przed godz. 11.15 w dniu
22.11.2018 r."

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a) Oferty należy składać do dnia: 16.11.2018 r. do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 510
b) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
c) Oferty zostaną otwarte dnia: 16.11.2018 r. o godz. 11.15
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 508 (sala konferencyjna)
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Andrzej Borowski – st. inspektor ds. zamówień publicznych; tel. + 48 42 27 21 913, e-mail:
zp@wompcpl.eu
10. Termin związania ofertą:
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Postanowienia końcowe
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
przesłanych dokumentów.

2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków
zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2
3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4) Czynności dodatkowe wykonywane przez kierowców – załącznik nr 4
5) Projekt umowy – załącznik nr 5

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Adres poczty elektronicznej:

................................................

Strona internetowa:

................................................

Numer telefonu:

……..........................................

Numer faksu:

……. ........................................

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego na samochodowy transport sanitarny i towarowy, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę:
cena netto ………..................................................................................zł
(słownie: .......................................................................................................................)
podatek VAT ………. %
cena brutto ……….................................................................................zł
(słownie: .......................................................................................................................)
Oświadczenie dotyczące postanowień warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

........................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość

................................................

Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp.

Rodzaj usługi

1

Samochody osobowe –
aglomeracja łódzka

Stawka
za
godzinę

Stawka za
kilometr

Wyliczenie kwoty netto

240 h x ……… + 2500 km x …………. =
=

2

…….....x 12 m-cy = ………………zł

Samochód dostawczy
12 h x ………….. + 125 km x ……………. =
=……………… x 12 m-cy = ………………zł

3

Samochód osobowy –
teren województwa

28 h x……… + 700 km x ……………=
=…….. .…..x 12 m-cy = …………….zł

OGÓŁEM NETTO (1+2+3)

Wartość z pozycji OGÓŁEM NETTO należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
samochodowy transport osób i transport towarowy

1.

Dwa samochody osobowe z kierowcami (co najmniej 5 osobowe i 4 drzwiowe), na
terenie aglomeracji łódzkiej – codziennie (od poniedziałku do piątku):
samochód 1 - w godzinach 5 x 8.00 – 13.00,
samochód 2 – w godzinach 4 x 8.30-15.00 (pn., wt., czw., pt.), 1 x 7.30-15.00 (śr.),
z możliwością przedłużenia czasu pracy, jak również zmiany godzin po uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawcą.

2.

Samochód dostawczy z kierowcą (czteromiejscowy z zabudowaną częścią bagażową) po
uprzednim (dzień wcześniej) uzgodnieniu z Wykonawcą.

3.

Samochód osobowy (co najmniej 5 osobowy i 4 drzwiowy) do przewozów na terenie
województwa po uprzednim (dzień wcześniej) uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załącznik nr 4
DODATKOWE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ KIEROWCÓW
1.

Rozwożenie wszelkiej korespondencji.

2.

Rozwożenie druków i materiałów magazynowych do MOMP-ów.

3.

Przewożenie drobnego sprzętu do punktu napraw oraz odbiór naprawionego sprzętu.

4

Przewożenie z MOMP – ów drobnego sprzętu do magazynu lub do kasacji.

5.

Przewożenie zabezpieczonych w sposób prawidłowy preparatów cytologicznych z Poradni
Ginekologiczno-Położniczych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

6.

Zawożenie zabezpieczonego w sposób prawidłowy materiału biologicznego (i odbieranie
wyników) do podwykonawców nie mających własnego transportu.

7.

Przewożenie z MOMP-ów pakietów z narzędziami wielorazowego użycia do Punktu
Sterylizacji mieszczącego się w MOMP przy ul. Aleksandrowskiej 61/63.

8.

Przewożenie zabezpieczonego w sposób prawidłowy materiału biologicznego z MOMP-ów do
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

9.

Odbiór i przewóz szczepionek z sanepidu.

10.

Pomoc przy załadunku i rozładunku przewożonych towarów.

Załącznik nr 5
UMOWA
w sprawie usług transportowych
W dniu .......................... 2018 r. w Łodzi zawarto umowę pomiędzy:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ........................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
a
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi transportowe świadczone przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego, a w szczególności:
a) transport sanitarny wykonywany samochodami osobowymi przystosowanymi do
przewozu osób albo materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do
udzielenia świadczeń zdrowotnych,
b) transport dostawczy.
2. Ilość, rodzaj oraz godziny pracy pojazdów określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości pojazdów i godzin ich pracy a tym
samym zmniejszenia wartości zamówienia. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany
umowy. Niewykorzystanie całości umowy nie pociąga dla Zamawiającego żadnych
konsekwencji finansowo-prawnych.
4. Kierowca wykonuje dodatkowe czynności określone w załączniku Nr 2.
§2
1. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego zapakowania i zabezpieczenia przesyłek w
sposób chroniący je przed uszkodzeniem w drodze.
2. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki przechowywania przewożonych próbek.
3. Pojazdy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy powinny:
a) posiadać ubezpieczenie OC i NW
b) posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu
c) być utrzymywane w należytym porządku.
§3

1. Dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczeń jest karta drogowa pojazdu.
2. Kierowca zgłasza się do uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego celem uzyskania
potwierdzenia w karcie drogowej wykonania usług przewozowych w danym dniu ze
szczególnym uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, oraz przebiegu
kilometrów.
3. Kierowca odpowiada za prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym dokonywanie zapisów
w karcie drogowej.
4. Kierowca zobowiązany jest do zapisywania w karcie drogowej imienia i nazwiska osoby
korzystającej z pojazdu, trasy przejazdu, czasu rozpoczęcia i zakończenia jazdy oraz stanu
licznika przed rozpoczęciem i po zakończeniu jazdy.
5. Kierowca zobowiązany jest do okazywania odczytu licznika i zapisów w karcie drogowej na
każde żądanie osoby korzystającej z pojazdu.
6. Osoba korzystająca z pojazdu ma obowiązek potwierdzić w karcie drogowej czytelnym
podpisem zamieszczone w niej zapisy po wykonanej jeździe.
7. Kierowca zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego do łączności z
Zamawiającym.
§4
Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi transportu w wysokości
………………………………… zł brutto, (słownie:…………………………………………………………………………………………)
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone usługi
miesięcznie, przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
2. Faktury będą wystawiane do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc przepracowany.
3. Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego karty drogowe.
4. Do rozliczeń będzie stosowana stawka za 1 km przebiegu i 1 godzinę pracy pojazdu,
zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności i koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:
a) w przypadku opóźnienia w podstawieniu pojazdu trwającego nie dłużej niż 3 godziny – 50%
średniego wynagrodzenia wynikającego z godzinowej stawki stanowiącej podstawę rozliczeń
za usługę,
b) w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 3 godziny lub nie podstawienia pojazdu w
danym dniu – 75% wynagrodzenia wynikającego z godzinowej stawki stanowiącej podstawę
rozliczeń za usługę.
§7
Umowa niniejsza obowiązuje obie strony na czas oznaczony od dnia ........................
do .................................. i może być rozwiązana po uprzednim pisemnym wypowiedzeniu z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8

Zamawiający w przypadku stwierdzenia, że usługa jest niewłaściwie wykonana informuje o
powyższym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie usunąć nieprawidłowości.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania swych zadań innemu podmiotowi bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§9
Strony zobowiązują się do nie ujawniania jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z realizacją
Umowy. Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy
pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zobowiązane są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i
handlowym, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a także informacji stanowiących tajemnicę państwową, służbową i pocztową
oraz danych osobowych, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
§ 10
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
a) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
c) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w
przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w umowie;
d) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
3. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której wyłoniono Wykonawcę.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez właściwy
Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do umowy

CENNIK USŁUG TRANSPORTOWYCH

a) cena netto za 1 przejechany kilometr:
- samochód osobowy
- samochód dostawczy

.................zł
.................zł

b) cena netto za 1 roboczogodzinę pracy kierowcy:
- samochód osobowy
- samochód dostawczy

.................zł
.................zł

