
30/PNP/SW/2020         Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy 

Część nr 1   
Usługa transportu pacjentów – transport „S” 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Wymagania stawiane wykonawcy na wykonywanie usługi transportu pacjentów:  
1. Realizacja usługi przez zespół ratownictwa medycznego w składzie: 

a) Lekarz systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
b) Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
c) Ratownik medyczny spełniający wymagania określone w art. 10 lub art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Transport wykonywany ambulansem – karetką przewozową typu „S” wyposażoną w sprzęt medyczny niezbędny do podtrzymywania podstawowych funkcji 

życiowych w razie nagłego pogorszenia stanu pacjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia w szczegółowych materiałach informacyjnych o 
przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo i transport medyczny - zwany dalej „transportem 

medycznym z zespołem reanimacyjnym”. typu „S” (lekarz, pielęgniarka i sanitariusz). Transport wykonywany przy użyciu w pełni sprawnych środków transportu, 
odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla transportu specjalistycznego dopuszczonymi do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
spełniającymi warunki dla pojazdów uprzywilejowanych, wyposażonych w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową / potwierdzonym przez właściwego 
ministra. 
3. Transport sanitarny musi być wyposażony w środki łączności bezprzewodowej. 
4. Zapewnienie 24-godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji zadań przewozowych w sposób 
zaplanowany  
5. Zapewnienie realizacji zadania przewozowego w trybie zwykłym nie później niż do 3 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy 
6. Realizacja i rozliczenie wykonanych zadań przewozowych na podstawie Zlecenia na transport dostarczonego w chwili podjęcia przez Wykonawcę zadania 
przewozowego, a najpóźniej po wykonaniu zadania przewozowego 
7. Zapewnienie kwoty ryczałtowej jednakowej dla transportów. 
8. Poufność danych osobowych pacjenta i tym dokumentacji medycznej. 
9. Za ewentualne skutki wypadków drogowych odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 
10. W sytuacji awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego odpowiedniego dla realizacji przedmiotu umowy. 
11. W przypadku podstawienia innego rodzaju środka transportu niezgodnego z zamówieniem i zleceniem, Zamawiający nie poniesie różnicy w kosztach. 
12. Obowiązek zapewnienia transportu zastępczego powstaje również w przypadku stwierdzenia, że środki transportu używane przez Wykonawcę do realizacji 
przewozów nie odpowiadają wymogom prawa lub umowy, a Wykonawca nie zaoferuje podstawienia innego pojazdu w trybie natychmiastowym.  
13. W przypadku wykonywania usług, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wykonywania usługi transportowej, opieki nad pacjentem, o ile 
zachodzi konieczność zapewnienia takiej opieki. 
14. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w umowie na wezwania Zamawiającego i obciążał Zamawiającego tylko za transport z pacjentem. 

 

Nazwa asortymentu 
Przewidywany 

roczny przebieg 
wynosi 

Cena jednostkowa 
netto za 1 km 

Wartość łączna 
netto 

VAT 
% 

Wartość łączna brutto 

Transport sanitarny typu „S” 2 500 km 
    

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część nr 2   
Usługa transportu pacjentów – transport „P” 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Wymagania stawiane wykonawcy na wykonywanie usługi transportu pacjentów:  
1. Realizacja usługi przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego w składzie: 

d) Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
e) Ratownik medyczny spełniający wymagania określone w art. 10 lub art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Transport wykonywany ambulansem – karetką przewozową typu „P” przystosowaną do transportu pacjentów w pozycji siedzącej, leżącej oraz pacjentów 
poruszających się na wózku inwalidzkim ratunkowym. Transport wykonywany przy użyciu w pełni sprawnych środków transportu, odpowiadających wymaganiom 
przewidzianym dla transportu specjalistycznego dopuszczonymi do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniającymi warunki dla pojazdów 
uprzywilejowanych, wyposażonych w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową / potwierdzonym przez właściwego ministra. 
3. Transport sanitarny musi być wyposażony w środki łączności bezprzewodowej. 
4. Zapewnienie 24-godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji zadań przewozowych w sposób 
zaplanowany  
5. Zapewnienie realizacji zadania przewozowego w trybie zwykłym nie później niż do 3 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy 
6. Realizacja i rozliczenie wykonanych zadań przewozowych na podstawie Zlecenia na transport dostarczonego w chwili podjęcia przez Wykonawcę zadania 
przewozowego, a najpóźniej po wykonaniu zadania przewozowego 
7. Zapewnienie kwoty ryczałtowej jednakowej dla transportów. 
8. Poufność danych osobowych pacjenta i tym dokumentacji medycznej. 
9. Za ewentualne skutki wypadków drogowych odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 
10. W sytuacji awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego odpowiedniego dla realizacji przedmiotu umowy. 
11. W przypadku podstawienia innego rodzaju środka transportu niezgodnego z zamówieniem i zleceniem, Zamawiający nie poniesie różnicy w kosztach. 
12. Obowiązek zapewnienia transportu zastępczego powstaje również w przypadku stwierdzenia, że środki transportu używane przez Wykonawcę do realizacji 
przewozów nie odpowiadają wymogom prawa lub umowy, a Wykonawca nie zaoferuje podstawienia innego pojazdu w trybie natychmiastowym.  
13. W przypadku wykonywania usług, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wykonywania usługi transportowej, opieki nad pacjentem, o ile 
zachodzi konieczność zapewnienia takiej opieki. 
14. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w umowie na wezwania Zamawiającego i obciążał Zamawiającego tylko za transport z pacjentem. 

 
Usługa transportu pacjentów 

Nazwa asortymentu 
Przewidywany 

roczny przebieg 
wynosi 

Cena jednostkowa 
netto za 1 km 

Wartość łączna 
netto 

VAT 
% 

Wartość łączna brutto 

Transport sanitarny typu „P” 7 500 km 
    

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część nr 3   
Usługa transportu pacjentów – transport „T” 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Wymagania stawiane wykonawcy na wykonywanie usługi transportu pacjentów:  
 
1. Realizacja usługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy użyciu w pełni sprawnych środków transportu, odpowiadających wymaganiom 
przewidzianym dla transportu specjalistycznego dopuszczonymi do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniającymi warunki dla pojazdów 
uprzywilejowanych, wyposażonych w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową / potwierdzonym przez właściwego ministra. 
2. Transport wykonywany ambulansem – karetką przewozową typu „T” wyposażonym w sprzęt typu termotorby do transportu próbek  
3. Transport sanitarny musi być wyposażony w środki łączności bezprzewodowej. 
4. Zapewnienie 24-godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji zadań przewozowych w sposób 
zaplanowany  
5. Zapewnienie realizacji zadania przewozowego w trybie zwykłym nie później niż do 3 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy 
6. Realizacja i rozliczenie wykonanych zadań przewozowych na podstawie Zlecenia na transport dostarczonego w chwili podjęcia przez Wykonawcę zadania 
przewozowego, a najpóźniej po wykonaniu zadania przewozowego 
7. Zapewnienie kwoty ryczałtowej jednakowej dla transportów. 
8. Poufność danych osobowych pacjenta i tym dokumentacji medycznej. 
9. Za ewentualne skutki wypadków drogowych odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 
10. W sytuacji awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego odpowiedniego dla realizacji przedmiotu umowy. 
11. W przypadku podstawienia innego rodzaju środka transportu niezgodnego z zamówieniem i zleceniem, Zamawiający nie poniesie różnicy w kosztach. 
12. Obowiązek zapewnienia transportu zastępczego powstaje również w przypadku stwierdzenia, że środki transportu używane przez Wykonawcę do realizacji 
przewozów nie odpowiadają wymogom prawa lub umowy, a Wykonawca nie zaoferuje podstawienia innego pojazdu w trybie natychmiastowym.  
13. W przypadku wykonywania usług, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wykonywania usługi transportowej, opieki nad pacjentem, o ile 
zachodzi konieczność zapewnienia takiej opieki. 
14. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w umowie na wezwania Zamawiającego i obciążał Zamawiającego tylko za transport z pacjentem. 

 
Usługa transportu pacjentów 

Nazwa asortymentu 
Przewidywany 

roczny przebieg 
wynosi 

Cena jednostkowa 
netto za 1 km 

Wartość łączna 
netto 

VAT 
% 

Wartość łączna brutto 

Transport sanitarny typu „T”  11 500 km 
    

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część nr 4  
Usługa transportu krwi i preparatów krwiopochodnych 
 

Wymagania stawiane wykonawcy na wykonywanie usługi transportu specjalistycznego obejmujących transport krwi i preparatów krwiopochodnych oraz innych 
materiałów w celu ratowania życia i zdrowia,:  

• Realizacja usługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy użyciu w pełni sprawnych środków transportu, odpowiadających wymaganiom 
przewidzianym dla transportu specjalistycznego dopuszczonymi do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniającymi warunki dla pojazdów 
uprzywilejowanych, wyposażonych w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową / potwierdzonym przez właściwego ministra. 

• Realizacja usługi przy użyciu pojemników do transportu krwi i preparatów krwiopochodnych znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy z 
udokumentowaną w postaci protokołów ich walidacją dopuszczenia do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np.walidacja przez RCK i K Katowice) 

• Zapewnienie 24-godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji zadań przewozowych w sposób 
zaplanowany  

• Zapewnienie realizacji zadania przewozowego w trybie zwykłym nie później niż do 3 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy 

• Zapewnienie realizacji transportów nagłych „NA RATUNEK” wymagających natychmiastowej realizacji,  których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i 
zaplanować. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zadań bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym i zakończenia realizacji nie później niż do 30 minut 

• Realizacja i rozliczenie wykonanych zadań przewozowych na podstawie „Zlecenia na transport sanitarny „  preparatów krwi i krwiopochodnych oraz 
materiałów w celu ratowania życia i zdrowia dostarczonego w chwili podjęcia przez Wykonawcę zadania przewozowego , a najpóźniej po wykonaniu zadania 
przewozowego 

• Zapewnienie kwoty ryczałtowej jednakowej dla transportów planowych i „NA RATUNEK” 

• Poufność danych osobowych pacjenta i tym dokumentacji medycznej 
 

Nazwa asortymentu Ilość zleceń 
Cena 

jednostkowa 
netto  

Cena 
jednostkowa 

brutto  
Wartość łączna netto 

VAT 
% 

Wartość łączna brutto 

Przewóz krwi i preparatów 
krwiopochodnych 

1000 transportów 
     

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


