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I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7,  80-952  Gdańsk 
zwane dalej „Zamawiającym”  lub  „UCK”  REGON  00288640, NIP   957-07-30-409 
 

II. PRZEDMIOT  KONKURSU OFERT 
 
1. Przedmiotem konkursu ofert jest: 
a) świadczenie usług taxi dla Zamawiającego, 
b) odpłatna dzierżawa sześciu miejsc postojowych  dla postoju taksówek o łącznej powierzchni  
     60 m2, obejmująca wg załącznika nr 1: 
             -  dwa miejsca postojowe na  terenie przy ul. Dębinki 7, 
             -  dwa  miejsca postojowe na terenie przy ul. Smoluchowskiego 17 -  budynek CMI, 
             -  dwa  miejsca postojowe  na terenie przy ul. Smoluchowskiego 17 -  budynek CMN 
 
Cena wywoławcza dzierżawy jednego miejsca postojowego wynosi 1 800 zł netto + należny podatek VAT. 
Cena  podana w ofercie nie może być niższa od kwoty wywoławczej 
 
2. W ramach świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 lit. a  Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawiania i przekazywania Zamawiającemu  kart przejazdów (voucherów) i/lub kart elektronicznych 
uprawniających do bezgotówkowych przejazdów.  
 

WARUNKI  I  WYMAGANIA  STAWIANE  WYKONAWCOM: 
 
1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d)  dokonali wpłaty wadium  przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, na konto Uniwersyteckiego 
Centrum  Klinicznego: nr: PL71 1130 1121 0006 5499 6720 0009  w podanej poniżej wysokości  z dopiskiem:  
„świadczenie usług taxi dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego”. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć 
do oferty. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia wadium w  innej formie, niż pieniądz wpłacony 
przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy. 
2.   Zamawiający  dokona  oceny  spełniania   przez  Wykonawcę  warunków   udziału  w  postępowaniu na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia". 
3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.   Zamawiający nie przewiduje  konkursów  uzupełniających. 
6.  Wysokość wadium:  3% wywoławczego rocznego czynszu brutto za dzierżawę sześciu miejsc 
postojowych – 4 782,24 zł.  
7. W przypadku, gdy oferent wycofa się i nie podpisze umowy, traci wniesione wadium, a Komisja 
Konkursowa może wybrać Oferenta, który spełnił wszystkie warunki i uzyskał kolejne miejsce  
w wynikach końcowych.  



 

8. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie będą przyjęte, zostaną niezwłocznie zwrócone po 
dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu konkursu ofert. 
9.  Okres realizacji zamówienia: w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
10. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem Istotnych Postanowień Umowy.  
 
 

IV.   POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  UMOWY: 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN. 
2.  Projekt umowy (załącznik nr 2), który stanowi integralną część SWKO. 
3. Przewozy  będą zamawiane przez Biuro Dyrektora Naczelnego Zamawiającego.  
4. Zapłata za wykonaną usługę następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 
VAT w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
5. Faktury muszą być wystawiane do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona 
była   usługa,   na   podstawie   zestawienia   zrealizowanych   przewozów   zaakceptowanego   przez 
Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego - Kierownika  Działu Administracyjno-
Gospodarczego. 
6.   Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania za niedostarczoną w 
Centralnym Rejestrze Faktur w siedzibie Zamawiającego (budynek nr 9). 
7.  Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu należność za dzierżawę sześciu miejsc postojowych,  
z góry do 20 dnia danego miesiąca. 
8.  Umowa  z Wykonawcą,  który wygra  postępowanie, zostanie zawarta w terminie  30 dni od dnia,  
w którym dokonano otwarcia ofert.   
 
 

V. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
4. Każda  zapisana strona oferty łącznie ze  wszystkimi  załącznikami   powinna   być   kolejno 
ponumerowana. 
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie 
błędnego tekstu (przekreślone),  parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć na druku „OFERTA"- załącznik nr 3 do SWKO, lub identycznym, bez nanoszenia 
jakichkolwiek zmian. 
7. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. 
8.  Zamawiający żąda do wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez   
podwykonawcę Zamawiający uzna, że  całość  zamówienia  będzie  wykonywana  przez Wykonawcę 
osobiście. 
9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i 
nie prześwitującej kopercie.  
Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: 



 

 Oferta na świadczenie usług taksówkowych dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego nie  otwierać przed 
godziną  10:30  dnia 15.04.2019 roku". 
 
 
 

VI. ODRZUCENIE OFERTY : 
 
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli: 
 
a)   jej treść nie odpowiada treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 
c)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d)   zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, 
f)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 

VII. TERMIN  I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego  
w zaklejonych nieprzezroczystych kopertach w pokoju nr 103 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 80-
952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, bud. Nr 9 – parter,  do dnia 15.04.2019r.  do godz. 10.00.                                                                                                              
 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert. 
 
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
1.   Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 
Cena (proponowany czynsz dzierżawy) - 100% 
 
 

X.  WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia 
do oferty: 
 
a)   oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  ust. 1 pkt. VI oferty - 
treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, która stanowi załącznik nr 3 do SWKO  
 
b)   aktualnego <pod pojęciem „aktualny" Zamawiający rozumie, że zapisy w dokumencie na dzień składania 
ofert, dotyczące:  nazwy podmiotu, siedziby, zakresu działalności, osób uprawnionych, miejsca działania - są 
ważne> odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 



 

 
 
c)    polisy,   a   w   przypadku  jej   braku   innego   dokumentu   potwierdzającego,   że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
 
2.    W  celu   potwierdzenia,   że  oferowane   usługi  odpowiadają wymaganiom   określonym  w  SWKO, 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 
 
oświadczenia, że Wykonawca dysponuje kierowcami taksówek z których każdy posiada  licencję na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 czerwca 
2001 r. (Dz.U. Nr 125 z 2001 r. póz. 1371 z póz. zm.) - treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który 
stanowi załącznik nr 4 do SWKO . 
 
3.    Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 
 
a) pełnomocnictwa dla osoby składającej  ofertę w przypadku działania  Wykonawcy przez pełnomocnika, 
b)   pełnomocnictwa dla  pełnomocnika  ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, 
c) dowodu wpłaty wadium, 
d) zaparafowany Projekt Umowy, 
e) oświadczenie, że Oferent nie figuruje w Krajowym  Rejestrze Długów - załącznik nr 4 do Szczegółowych 
Warunków Konkursu Ofert. 
 
 

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się  dnia 15.04.2019r. o godz. 10:30 w budynku nr 9,  w Administracyjno-
Gospodarczym, pokój 103  przy Dębinki 7 w Gdańsku. 
2. Oferenci mogą być obecni podczas publicznego otwarcia ofert. 
3. Członek Komisji Konkursowej ogłosi publicznie pełne nazwy  i adresy wszystkich Oferentów oraz 
zaoferowaną przez nich wysokość opłaty za dzierżawę miejsc postojowych. 
4. W celu dokonania wyboru Wykonawcy Komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów o 
uzupełnienie, bądź wyjaśnienie treści ofert oraz prowadzić dalsze negocjacje z wybranymi oferentami. 
5. Protokół o zamknięciu prac Komisji i końcowym wyniku Konkursu zostanie umieszczony na stronie 
internetowej www.uck.gda.pl   
6. Umowa z Oferentem, którego ofertę wybrano w konkursie podpisana zostanie w terminie 30 dni od 
ogłoszenia wyniku Konkursu.  
7.   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do: 
            
- swobodnego wyboru oferty, 
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, 
- unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny, 
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu. 
 
8. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: 
Alina Grzempska - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, bud. 9 
tel. 58 349 29 66 



 

9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych ze 
SWKO wyłącznie w oryginale na piśmie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
10.   Treść   wyjaśnień  zostanie przesłana  wszystkim Wykonawcom, którym  doręczono  SWKO  bez 
ujawniania źródeł zapytania. 
 
12. Korespondencję należy kierować na adres: 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk 
Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:25 - 15:00 
13. Udostępnianie dokumentacji: 
a)  protokół wraz z załącznikami jest jawny, 
b)  załączniki    do    protokołu    udostępnia    się    po   dokonaniu    wyboru    najkorzystniejszej    oferty lub 
unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 
c)  Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w 
przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie 
termin i miejsce udostępnienia dokumentacji. 
14. Pouczenie o środkach odwoławczych. 
Wykonawcy mogą złożyć odwołanie od wyników Konkursu ofert do Dyrektora Naczelnego UCK  
w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników. 
 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI  DO  SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT: 
 
Zał. 1 - Plan UCK z zaznaczonymi miejscami postojowymi 
Zał. 2 – Projekt umowy      
Zał. 3 - Formularz „Oferta wraz z oświadczeniami … ” 
Zał. 4- Oświadczenie o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Długów 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                               zatwierdzam 
 
 


