Załącznik nr 1a
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 1)
po zmianach z dnia 19.11.2019 r.
Pakiet 1 - Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyżej do 18 roku życia) karetką z
zespołem lekarskim
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Usługa wykonywana będzie karetką (środek transportu sanitarnego pełniącego cechy techniczne i
jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane
odpowiadające środkom transportu typu C) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PNEN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. przeznaczony do transportu sanitarnego pacjentów
(dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyżej do 18 roku życia), leczenia i monitorowania pacjenta, z załogą w
składzie: kierowca, pielęgniarka lub ratownik medyczny, lekarz (z co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w OITD.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.
2022.);
- Obecnie obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne;
- Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 993);
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).
4.

Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości całodobowej, przez co należy rozumieć
przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w dni wolne
od pracy, niedziele i święta.
5. W nagłych przypadkach usługa będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym „Czasem reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do
przyjazdu karetki”.
6. Wykonawca w przypadkach nagłych, zapewnia usługę w ciągu ……….. min od czasu zgłoszenia.1
7. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportowej w ustalonym terminie,
tj. w czasie nie przekraczającym 70 min., Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu
podmiotowi oraz pełną jego wartością obciążyć Wykonawcę.
8. W przypadku braku możliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z różnych przyczyn
(np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do niezwłocznego zabezpieczenia
pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i wyposażeniu, dla zapewnienia ciągłości usług
będących przedmiotem zamówienia.
9. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest od
momentu wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania lub z miejsca przekazania pacjenta do miejsca
przekazania pacjenta.
10. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez:
ordynatora oddziału i lekarza kierującego, a przy stanach nagłych lekarza dyżurnego.
11. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie u dyspozytora Wykonawcy najpóźniej 24
godziny przed planowanym transportem (nie dotyczy stanów nagłych), natomiast zlecenie lekarskie
musi być przekazywane w momencie zgłoszenia się zespołu Wykonawcy w miejscu rozpoczęcia
transportu.
12. Zlecenie na transport sanitarny powinno w szczególności zawierać dane:
- imię i nazwisko pacjenta, wiek, adres, PESEL;
- rozpoznanie (kod ICD-10) oraz pozycja pacjenta w czasie transportu;
- miejsce rozpoczęcia transportu;
- miejsce przeznaczenia transportu;
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- data rozpoczęcia zlecenia (dzień, miesiąc, godzina), godzina, na którą transport ma być wykonany z
uwzględnieniem warunków komunikacyjnych (przewóz na badanie, konsultacje, itp. na daną
godzinę);
- dla konsultacji - nazwisko lekarza konsultanta, dla przyjęć do szpitala - nazwisko lekarza, z którym
ustalono miejsce dla pacjenta, również w stanach nagłych;
- rodzaj opieki medycznej w czasie transportu.
13. W sytuacji, gdy Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i dojechaniu do miejsca rozpoczęcia transportu nie
może wykonać świadczenia objętego umową z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, otrzyma
on wynagrodzenie za przebyte kilometry oraz czas związany z powrotem od siedziby Zamawiającego
do siedziby Wykonawcy.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE POJAZDÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO:
1. Samochód:
- powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu C) – ambulans
drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r.
przeznaczony do transportu sanitarnego pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyżej do 18
roku życia), leczenia i monitorowania pacjenta.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportowych odpowiednim do rodzaju
transportu sanitarnego pojazdami spełniającymi cechy techniczne i jakościowe na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz umowie.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów w celu należytego
wykonywania usług transportu sanitarnego pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) z zespołem
lekarskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju – CO NAJMNIEJ
1 POJAZD.
4. Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym będą świadczone usługi transportowe był wyposażony w:
- respirator umożliwiający wentylację od 4,5 kg wzwyż - 1 szt.;
- pompę infuzyjną zdolną do podaży płynów i leków z szybkością 0,10 ml/h do 200 ml/h - 2 szt.;
- pełne monitorowanie podstawowych funkcji życiowych: akcja serca, saturacja, ciśnienie
tętnicze;
- niezależne ssaki - 2 szt.;
- defibrylator - 1 szt.
5. Zamawiający wymaga, aby pojazd Wykonawcy, którym będą świadczone usługi transportowe:
- posiadał zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku
z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i pkt. 12 Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.
zm.);
- spełniał wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 21638) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2190.);
- był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007 roku;
- był sprawny technicznie - musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu,
- posiada aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na czas
trwania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdu w czystości oraz prowadzenia regularnej
dezynfekcji jego wnętrza i wyposażenia. Czynności te muszą być odnotowywane w sposób
umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, w postaci:
- pielęgniarki lub ratownika medycznego - co najmniej 1 osoba;
- lekarza – co najmniej 1 osoba z doświadczeniem minimum 2 letnim pracy na OITD;
- kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 1 osoba.
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2.
3.

Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego powinny być
odpowiednio ubrani.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że realizujące
przedmiot zamówienia osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, na każde wezwanie Zamawiającego, w tym:
- Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o
których mowa w Rozdziale 16, art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 341);
- Ratownik medyczny – kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 993);
- Pielęgniarka – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. nr. 151 poz. 896),
- Lekarz - kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 537).

IV. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów na podstawie karty drogowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełnienia przez pojazd normy PNEN 1789.
4. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu
sanitarnego, zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem
Funduszu.
5. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełnienia Portalu
Potencjału (Narodowy Fundusz Zdrowia) niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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Załącznik nr 1b
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 2)
Pakiet 2 - Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości, itp.).
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Usługa wykonywana będzie karetką typu „TB” lub „T” – ambulans do przewozu materiałów
biologicznych, transplantacyjnych, skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią
i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2051).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami:
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej
składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2051);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (teks jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 2022.);
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190).
4. Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości całodobowej, przez co należy rozumieć
przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w dni wolne
od pracy, niedziele i święta.
5. W nagłych przypadkach usługa będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym „Czasem reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu
karetki”
6. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportowej w ustalonym miejscu i
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi oraz pełną jego
wartością obciążyć Wykonawcę.
7. W przypadku braku możliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z różnych przyczyn
(np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do niezwłocznego zabezpieczenia
pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i wyposażeniu, dla zapewnienia ciągłości usług
będących przedmiotem zamówienia.
8. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest od
momentu wyjazdu zespołu z siedziby Zamawiającego lub miejsca przekazania do czasu jego powrotu
do siedziby Zamawiającego lub miejsca przekazania.
9. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez:
ordynatora oddziału i lekarza kierującego, a przy stanach nagłych lekarza dyżurnego.
10. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie u dyspozytora Wykonawcy najpóźniej 24
godziny przed planowanym transportem (nie dotyczy stanów nagłych), natomiast zlecenie lekarskie
musi być przekazywane w momencie zgłoszenia się zespołu Wykonawcy w miejscu rozpoczęcia
transportu.
11. Zlecenie na transport sanitarny powinno w szczególności zawierać dane:
- miejsce rozpoczęcia transportu;
- miejsce przeznaczenia transportu;
- data rozpoczęcia zlecenia (dzień, miesiąc, godzina), godzina, na którą transport ma być
wykonany z uwzględnieniem warunków komunikacyjnych (przewóz na badanie, konsultacje,
itp. na daną godzinę).
12. W sytuacji, gdy Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i dojechaniu do miejsca rozpoczęcia transportu nie
może wykonać świadczenia objętego umową z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, otrzyma
on wynagrodzenie za przebyte kilometry oraz czas.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE POJAZDÓW I POJEMNIKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE
WYKONYWANA USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO:
1. Samochód:
- powinien być trwale oznaczony napisem „Transport Krwi”,
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2.

3.

4.

5.

- powinien być wyposażonych w trwale zamocowaną ściankę działową, urządzenie do
przechowywania krwi wyposażone w dwa niezależne mierniki temperatury, gniazdo do
podłączenia urządzenia chłodniczego.
Pojazdy i pojemniki do transportu krwi znajdujące się na wyposażeniu Wykonawcy muszą posiadać
dokumenty w postaci protokołów walidacji dopuszczenia do użytkowania pojazdów i pojemników do
transportu krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportowych odpowiednim do rodzaju
transportu sanitarnego pojazdami spełniającymi cechy techniczne i jakościowe na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz umowie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów w celu należytego
wykonywania usług transportu materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości, itp.) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju – CO
NAJMNIEJ 1 POJAZD.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy Wykonawcy, którymi będą świadczone usługi transportowe:
- były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 roku;
- były sprawne technicznie - muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do
ruchu,
- posiadały aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na czas
trwania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w czystości oraz prowadzenia regularnej
dezynfekcji ich wnętrza i wyposażenia. Czynności te muszą być odnotowywane w sposób
umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, w postaci:
kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 1 osoba.
2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego powinny być
odpowiednio ubrani i nosić identyfikatory.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że realizujące
przedmiot zamówienia osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, na każde wezwanie Zamawiającego.
IV. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów na podstawie karty drogowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełnienia przez pojazd normy PNEN 1789.
4. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu
sanitarnego, zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem
Funduszu.
5. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełnienia Portalu
Potencjału (Narodowy Fundusz Zdrowia) niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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Załącznik nr 1c

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 3)

Pakiet 3 –Transport lekarza Dyżurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Przewóz lekarza z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w budynku
Szpitala przy ul. Aleja Jana Pawła II 7 44-335 Jastrzębie-Zdrój do miejsca zgłoszenia wizyty domowej,
powrót do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Transport od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do godz. 8:00 rano. W soboty, niedziele i
święta w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.
Samochód osobowy lub inny z kierowcą towarzyszącym i czekający na lekarza do zakończenia wizyty
domowej (na prośbę lekarza, kierowca towarzyszy w wizycie z zachowaniem obowiązujących
przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta)
Usługa transportu będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu
cenowym „Czasem od zgłoszenia do realizacji przewozu lekarza”
Obszar realizowania przedmiotu zamówienia: Jastrzębie-Zdrój i okoliczne sołectwa, powiat pszczyński.
Wykonawca gwarantuje, że pojazdy którymi będzie wykonywał usługę spełniają warunki wymagane
dla przeznaczenia określonego w umowie, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia sprawnymi
technicznie pojazdami i wykonywania ich z należytą starannością.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sprawny
pojazd zastępcy do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu w ustalonym miejscu i
powyżej terminów, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi oraz pełną
jego wartością obciążyć Wykonawcę.
Wykonywanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności:
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 sierpnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
1990)
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany środkiem transportu
spełniającym odpowiednie wymagania dotyczące środków transportu osób.
Wykonawca realizując przedmiot umowy wybiera optymalnie najkrótsza trasę.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia sprawnymi
technicznie pojazdami i wykonywania ich z należytą starannością.
Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny w szczególności:
a) posiadać OC i NNW kierowcy oraz pasażera
b) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) być utrzymane w należytym porządku i czystości.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z
niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa)
oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy jej wykonywaniu
(odpowiedzialność deliktowa), w tym za szkody wyrządzone przez osoby działające pod jego
kierownictwem – jak za działania i zaniechania własne.
Zamawiający nie ponosi kosztów za tzw. zjazdy techniczne i służbowe związane z tankowaniem
pojazdu, ewentualna naprawą lub załatwianiem niecierpiących zwłoki innych potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie
wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do nie
wykorzystania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy.
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