
Załącznik nr 1 siwz - Opis przedmiotu zamówienia  

 

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów  na dializoterapie zamieszkałych na obszarze 

obsługiwanym przez Stacje Dializ WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach.  

 

I.  Wymagania dotyczące środka transportu i jego wyposażenia 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług  będących przedmiotem zamówienia sprawnymi technicznie 

pojazdami. 

2. Pojazdy wykorzystane do transportu pacjentów muszą posiadać aktualne badania techniczne, możliwość 

skutecznego ogrzewania/ochładzania całej przestrzeni pasażerskiej oraz mieć obowiązujący dla danego pojazdu 

pakiet ubezpieczeń OC i NW. 

3. Stan sanitarny i techniczny środków transportowych przeznaczonych do realizacji podmiotu zamówienia musi 

umożliwiać niezwłoczną realizację usługi. 

4. Wykonawca dysponuje  minimum 3 pojazdami przeznaczonymi do transportu osób. Co najmniej jeden 

deklarowany pojazd   musi umożliwiać przewóz osób  na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo jeden pojazd 

musi posiadać miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej (dopuszcza się, aby był to pojazd, 

który posiada tylko miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej). 

5. Pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych muszą być wyposażone w szczególności: 

w windę lub podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich,  posiadać mocowanie wózka inwalidzkiego w 

pojeździe uniemożliwiające jego przemieszczanie w trakcie jazdy, pojazdy wyposażone w ogrzewanie i 

klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób 

niepełnosprawnych musi spełniać wszystkie wymagania dla tego typu pojazdów , określone w odrębnych 

przepisach i być zarejestrowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Wyposażenie i części tego pojazdu muszą posiadać stosowne homologacje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Powierzchnie w pojazdach łatwo zmywalne. 

7. Ilość miejsc w pojeździe przeznaczonym do transportu zbiorowego musi być wystarczająca dla osób dializowanych. 

 

 

II. Wymagania dotyczące świadczenia usługi. 

1. Transport pacjentów dializowanych do Stacji Dializ WSZ w Skierniewicach w zależności od wskazań medycznych 

(w tym również niepełnosprawnych) realizowany jest w pozycji siedzącej, leżącej z użyciem wózka, krzesełka lub na 

noszach. 

2. Kierowcy transportujący pacjentów na dializy muszą posiadać kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy i 

zobowiązani są do jej udzielenia osobom przewożonym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.  

3. Kierowca Wykonawcy realizujący usługę transportu zobowiązany jest do pomocy pacjentom dializowanym w 

szczególności : podczas wsiadania do pojazdu, wysiadania z pojazdu – jeśli stan pacjenta będzie tego wymagał, 

także po powrocie z dializy, pomocy pielęgniarce podczas ważenia pacjentów niepełnosprawnych. 



4. Pacjent po przywiezieniu na dializę winien zostać przekazany przez personel Wykonawcy pielęgniarce Stacji Dializ. 

5. Po zakończeniu dializy pacjent zostaje odwieziony i doprowadzony przez personel Wykonawcy pod drzwi lokalu 

zamieszkiwanego przez pacjenta, a jeśli występują takie wskazania – pacjent zostaje przekazany osobie 

odpowiedzialnej za opiekę w domu pacjenta. 

6. Wykonawca zapewnia do obsługi pacjentów niepełnosprawnych obsadę dwuosobową. 

7. Personel Wykonawcy musi zostać wyposażony na koszt Wykonawcy w rękawice ochronne, materiały higieniczne 

oraz środki do dezynfekcji skóry i powierzchni oraz posiadać aktualne badania lekarskie, w tym także orzeczenie do 

celów sanitarno – epidemiologicznych, które zostaną przedłożone Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

8. Wykonawca zapewnia gotowość do wykonywania usługi, utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową, środki 

transportu przeznaczone do przewozu pacjentów dializowanych.   

9. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji transportu lub wypadku komunikacyjnego Wykonawca zobowiązuje 

się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego i podstawienia pojazdu zastępczego o identycznym 

lub lepszym standardzie i wyposażeniu. Czas dojazdu pojazdu zastępczego wynosi max. 30 min. od chwili 

zgłoszenia awarii przez kierowcę, za wyjątkiem transportu ratującego życie lub transportu na przeszczep.  W 

przypadku realizowania transportu ratującego życie lub transportu na przeszczep, Wykonawca, w powyższej 

sytuacji, zobowiązany jest do kontynuowania realizacji usługi, zastępczym środkiem transportu, znajdującym się 

najbliżej miejsca zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia usługi transportu zastępczego u innego 

przewoźnika na swój koszt, jeśli inny przewoźnik będzie w stanie szybciej niż Wykonawca zrealizować transport do 

miejsca docelowego.  

10. W przypadku upływu czasu przewidzianego na przyjazd pojazdu zastępczego, Zamawiający, ma prawo do 

zamówienia innego transportu na koszt Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, niedziele i święta kontakt 

telefoniczny z dyspozytorem Wykonawcy uprawnionym do koordynacji i zlecania transportów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej swym 

zakresem przedmiot niniejszej umowy oraz do kontynuowania tej umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie całodobowy kontakt telefoniczny z wyznaczonym pracownikiem Wykonawcy na 

okoliczność otrzymania zgłoszenia z ośrodka transplantacji na przewiezienie pacjenta w celu dokonania 

przeszczepu. 

14. Transport pacjentów na przeszczep odbywa się do ośrodków transplantacyjnych na terenie całej RP, a Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zgłoszenia takiego przewozu Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia Zamawiającego w służbowy telefon komórkowy. 

16. Przewidywana szacunkowa liczba dializ w okresie realizacji umowy  wyniesie ok. 12 000 przy czym ze względu na 

charakter i specyfikę  prowadzonej działalności, a tym samym usługi  liczba ta może ulegać zmianom, a Wykonawcy 

nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  

17. Liczba transportowanych pacjentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności: zgony, przeniesienia, 

transplantacja. 

18. Transport odbywa się 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. 



19. Maksymalna liczba pacjentów dializowanych na jednej zmianie 20, ilość zmian na dzień ogłaszania postępowania 

przetargowego -  3: 

 I zmiana 7,00 – 12,00 

 II zmiana 12,30 – 17,30 

 III zmiana 19,00 – 24,00 (obecnie 7-9 pacjentów) 

20. Zapotrzebowanie na transport pacjentów zgłasza  telefonicznie Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii ze 

Stacji Dializ, a w przypadku jej nieobecności inna wyznaczona pielęgniarka . Wykonawca otrzyma w formie 

pisemnej, przed przystąpieniem do wykonania umowy aktualny harmonogram przewozów pacjentów przewlekle 

dializowanych z określeniem dni i godzin transportu oraz danych osobowych pacjentów i adresów ich zamieszkania.  

W przypadku potrzeby dializowania nowego pacjenta, nie określonego w harmonogramie przewozów pacjentów 

przewlekle dializowanych, Zamawiający wystawi indywidualne zlecenie pisemne na przewóz z określeniem dni i 

godzin transportu oraz danych osobowych pacjenta i adresem zamieszkania.   Zamawiający może dokonywać 

jednorazowych zmian w transporcie w stosunku do określonych w ww. harmonogramie lub zleceniach na 

indywidualną prośbę pacjenta – zmiany będą zgłaszane przez Zamawiającego na bieżąco telefonicznie przed 

koniecznością wykonania przewozu 

21. Zapotrzebowanie obowiązuję od momentu zgłoszenia do czasu jego zmiany ( jest to tzw.  zlecenie stałe). 

22. W przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta osoba odpowiedzialna za zgłoszenia może dokonywać modyfikacji 

rodzaju transportu, może odwołać transport lub dodać dodatkowe zgłoszenie.  

23. Pielęgniarka Oddziałowa każdorazowo weryfikuje zestawienia zrealizowanych transportów , które będą dołączane 

do faktury Wykonawcy.  

24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania dodatkowych tzw. „ostrych” dializ  

w niedzielę. 

25. Miejscem wykonywania usługi jest obszar  obsługiwany przez Stację Dializ WSZ im st. Rybickiego w 

Skierniewicach.  

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszania niektórych kursów, zmianę liczby chorych wymagających 

transportu oraz zmianę tras. 

27. W dniu dializoterapii w przypadku konieczności odbycia specjalistycznej konsultacji lekarskiej lub badania 

diagnostycznego w innym pawilonie aniżeli Stacja Dializ  

u pacjentów niepełnosprawnych Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia wykonania takiego transportu przez 

Wykonawcę, przy czym transport ten będzie odbywał się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, a więc w lokalizacji objętej zamówieniem. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego dysponowania  min. 3 pojazdami  zapewniającymi transport pacjentów 

tak, aby czas oczekiwania na odwóz po dializie nie przekraczał 30 min. od zakończenia zabiegu u ostatniego 

pacjenta w danej grupie odwozu według określonych kierunków transportu. 

29. Z tytułu świadczonej usługi zamawiający będzie płacił wykonawcy za każdą dializę(przywiezioną i odwiezioną). 

30. Transport pacjentów powinien odbywać zgodnie z obowiązującą procedurą w WSZ im St. Rybickiego w 

Skierniewicach  



 

 


