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Załącznik nr 8 

Nr spr. 15/ZP/2019 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala 

Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przez okres 15 miesięcy w następujących 

zakresach:  

 

Zadanie nr 1 – Transport sanitarny kierowca lub zespół podstawowy 

Transport sanitarny w składzie: 

1. kierowca uprawniony do wykonywania medycznych czynności ratunkowych  

lub 

2. zespół podstawowy (co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych, w tym kierowca i pielęgniarka lub ratownik 

wg potrzeb Zamawiającego.  

Przedmiotem usługi jest:  

a) transport pacjentów z siedziby Zamawiającego do innego pomiotu leczniczego, w celu: 

- wykonania konsultacji specjalistycznych, 

- wykonania badania diagnostycznego, 

- przekazanie do kontynuacji leczenia. 

b) transport pacjentów z siedziby Zamawiającego do miejsca zamieszkania pacjenta po 

zakończeniu leczenia, 

c) transport pacjentów (Domowego Leczenia Tlenem) z miejsca zamieszkania pacjenta do 

siedziby Zamawiającego i z powrotem (wymagane przenośne źródło tlenu).  

 

Wyżej wymienione usługi obejmują opiekę nad pacjentem podczas transportu łącznie z 

przekazaniem pacjenta i jego dokumentacji do miejsca docelowego (zgodnie z telefonicznymi 

ustaleniami). 

 

Zadanie nr 2 - Transport sanitarny specjalistyczny  

Transport dotyczy: 

Przewozu chorych do innego podmiotu leczniczego w celu kontynuowania leczenia  

Przewozu pacjentów karetką S ze składem osobowym i wyposażeniem określonym  

Zarządzeniem Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 

2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (z póź. zm), oraz Ustawą z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z póź. zm.) 

(zgodnie z telefonicznymi ustaleniami). 

 

Zadanie nr 3 - Transport sanitarny pozostały 

Transport dotyczy: 

Transportu krwi, materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań  

diagnostycznych i innych (zgodnie z telefonicznymi ustaleniami). 

Transport winien odbywać się zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania , preparatyki, 

przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. 

(w odpowiednim zakresie) 

 

II. Pozostałe warunki i informacje  

1. Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą środkami transportu 

stanowiącymi własność Wykonawcy (wyposażonymi zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odrębnych przepisach) oraz przez kierowców Wykonawcy w 

szacunkowych ilościach wyliczonych na podstawie danych wynikających z realizacji 

transportów sanitarnych za ostatni rok. 
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2. Ponadto podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do 

wykonywania poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności lekarzy, oraz 

upoważnionych pielęgniarek Izby Przyjęć.  

3. Czas reakcji na realizację zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu 

zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego do momentu podstawienia 

we wskazanym miejscu środka transportowego do jego dyspozycji. 

4. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodne z 

obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz postanowieniami 

umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej gotowości do 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.   

5. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać 

aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC, NNW oraz spełniać wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku, 

poz. 305).  

6. Usługa powinna być świadczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z późniejszymi zm.),  

7. W przypadku zadania nr 3 Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien przedstawić 

protokoły z walidacji warunków transportu.  

III. Szacunkowe  ilości na  12 miesięcy 

Zadanie nr 1 Transport sanitarny – kierowca lub zespół podstawowy 

Ilość km – 8 500 

Ilość godzin pracy sanitariusza kierowcy – 665h 

Ilość godzin pracy zespołu medycznego – 300h 

 

Zadanie nr 2 –Transport sanitarny specjalistyczny 

Ilość km – 250  

Ilość godzin pracy zespołu medycznego –10h 

 

Zadanie nr 3 Transport sanitarny pozostały 

Ilość km – 2 000 

Ilość godzin pracy kierowcy – 60 h 

 

Ilości są szacunkowe i mogą ulec mianie podczas realizacji zamówienia 

 

IV. Cena oferty (w celu porównania złożonych ofert ) wyliczana ma być wg 

następujących wzorów. 

Zadanie nr 1 

C1= cena jedn. za km x 8 500 km 

C2= cena jedn. za godz. pracy kierowcy x 665 h 

C3= cena jedn. za godz. pracy zespołu x 300 h 

C = C1+ C2+ C3 

 

Zadanie nr 2  

C1= cena jedn. za km x 250 km  

C2= cena jedn. za godz. pracy zespołu x 13 h 

C=C1+C2 
  

Zadanie nr 3 

C1= cena jedn. za km x 2 000 km  

C2= cena jedn. za godz. pracy zespołu x 60 h 
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C=C1+C2 

 

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty częściowe dla zadań 1 , 2 , 3 


