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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  WYTYCZNE DO ZADANIA NR 1, 2, 3  

 
1. WYTYCZNE DO ZADANIA NR 1, 2, ( zespół T, P, S): 

1) Usługa transportu sanitarnego powinna być wykonana specjalistycznymi środkami  

transportu samochodowego spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne. 

2) Zadaniem zespołu jest: 

 transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca 

wyznaczonego w  zleceniu  przewozu, 

 pomoc  pacjentom przy  wsiadaniu  i  wysiadaniu do i z samochodu lub w  razie  

potrzeby  doprowadzenie do miejsca  docelowego, 

 inne  czynności  związane z  zakresem świadczonej usługi transportu sanitarnego. 

3) Czas reakcji od momentu zgłoszenia wynosi do 45 minut. W przypadku transportu 

planowanego Wykonawca podstawi środek transportu w dniu i czasie uzgodnionym 

telefonicznie z dyspozytorem Wykonawcy. 

4) Usługa transportu sanitarnego rozpoczyna się z chwilą podstawienia środka transportu do 

miejsca wezwania, a kończy się z chwilą przekazania pacjenta w miejscu docelowym. 

 

 

2. WYTYCZNE DO ZADANIA NR  1(zespół L) 

1) Usługa transportu sanitarnego powinna być wykonana specjalistycznymi środkami  

transportu samochodowego spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne. 

2) Zadaniem zespołu jest: 

 transport personelu medycznego Zamawiającego : lekarza lub pielęgniarkę wraz z 

niezbędnym sprzętem medycznym.  

 inne  czynności  związane z  zakresem świadczonej usługi transportu sanitarnego. 

 

3) Czas reakcji od momentu zgłoszenia wynosi do 45 minut.  

Usługa transportu sanitarnego rozpoczyna się z chwilą podstawienia środka transportu do 

miejsca wezwania, a kończy się z chwilą powrotu do szpitala 

 

3. WYTYCZNE DO ZADANIA NR 3 (transport materiałów biologicznych): 

1) Usługa transportu sanitarnego powinna być wykonana: 

 specjalistycznymi środkami  transportu samochodowego spełniającymi wymagania 

sanitarne i techniczne,  

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 grudnia 2012 r.  

w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których 

przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 

2013r , poz. 5). 

 

2) Czas reakcji od momentu zgłoszenia wynosi do 45 minut. 

 Usługa transportu sanitarnego rozpoczyna się z chwilą podstawienia środka transportu do 

miejsca wezwania, a kończy się z chwilą przekazania materiałów biologicznych                   

w miejscu docelowym.  

 



Nr postępowania: ZP/9/2014  

 

 

3) Wykonawca  zapewni: 

o odpowiednie pojemniki do transportu materiałów biologicznych i odpowiednią 

temperaturę,  

o zabezpieczenie w trakcie przewozu pojemników z krwią, preparatami 

krwiopochodnymi lub innymi materiałami przed rozbiciem, wylaniem itp.,    

o dostarczenie, odbiór oraz przewóz  pojemników  z krwią, preparatami 

krwiopochodnymi  lub innych materiałów  do i z miejsc wskazanych  w  zleceniu  

przewozu. 

 

4) Wymagania dotyczące stałych zleceń odbioru materiału biologicznego do badań 

laboratoryjnych (odbiór materiału z wymienionych punktów i przewóz do laboratorium 

Zamawiającego): 

a) Odbiór materiału z Punktu Poboru materiału do badań z ZLA przy ul. Kościuszki 

10  w Trzebnicy codziennie od poniedziałku do piątku :  

 pierwszy odbiór  godz. 8.00-8.15 z jednoczesnym pozostawieniem w punktach 

wyników badań 

 drugi odbiór materiału wraz z transportem pracownika pobierającego krew 

godz. 9.15 z jednoczesnym pozostawieniem w punktach wyników badań 

 

          Ponadto: 

 Transport wycinków 1 x w tygodniu (wtorek)  w godzinach  dopołudniowych do 

Wrocławia do wskazanego Zakładu Patomorfologii, wraz z jednoczesnym 

odbiorem wyników. Dokładna godzina  będzie ustalana na bieżąco z 

koordynatorem ds. transportu materiałów biologicznych. 

 Transport materiału do badań (po przeszczepach) do Akademickiego Szpitala 

Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 (około 15-30 wyjazdów/ 1 rok). 

 Transport odczynników lub/i dokumentacji medycznej.   

 

Zamawiający  zastrzega możliwość wprowadzenia nowych stałych zleceń lub czasową 

lub całkowitą rezygnację z w/w stałych zleceń. 

  
5) Materiał do badań musi być transportowany w odpowiednim szczelnie zamykanym 

pojemniku, odpowiednio oznaczonym zgodnie ze standardowymi instrukcjami działania 

stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ, z którą osoba transportująca musi się zapoznać                

i do której musi się stosować. 

6) Osoba transportująca preparaty krwi powinna być zaopatrzona w specjalnie do tego celu 

przygotowane pojemniki opisane informacją, jaki rodzaj składnika jest przewożony                  

w danym pojemniku.  

7) Pojemniki te muszą być wyposażone każdy  w dwa termometry poddane walidacji.  

8) Osoba transportująca preparaty zobowiązana jest  monitorować temperatury w tych 

pojemnikach. 

9) Osoba transportująca preparaty zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania do 

procedury transportu preparatów krwi. 

10) Do transportowania KKCz (koncentratu krwinek czerwonych)  i KPK (krwi pełnej) oraz  

FFP (osocza świeżomrożonego) służą: pojemniki izotermiczne z możliwością podłączenia 

do agregatu samochodowego lub pojemniki izotermiczne wyposażone              w 

wychłodzone wkłady chłodnicze. Wkłady chłodzące powinny być oddzielone od 

preparatów krwi  z odpowiednią wkładką izolacyjną. 

11) Do transportu KKP( Koncentratu Krwinek Płytkowych) służą pojemniki bez wkładów. 
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12) Wymagana temperatura składników krwi wg typu: 

 KPK,  KKCz   od 2 do 10
o
C 

 Osocze, krioprecypitat  -18
 o
C (osiemnaście stopni poniżej zera) 

 Koncentrat Krwinek Płytkowych (KKP) od 20
 o
C do 24

 o
C.  

13) W przypadku transportu planowanego Wykonawca podstawi środek transportu w miejscu, 

dniu i czasie uzgodnionym telefonicznie z dyspozytorem Wykonawcy.  

14) W przypadku zlecenia przywozu krwi, traktowanego jako „na cito” Wykonawca 

zobowiązany jest do jej dostarczenia w jak najszybszym czasie z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,  ul. Czerwonego Krzyża 5/9 do 

Laboratorium w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 60 minut od momentu 

telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 

15) Jeśli Wykonawca jest w trakcie wykonywania usługi w danej jednostce lub w danej 

miejscowości i otrzymuje kolejne zlecenie transportu do tej jednostki lub do jednostki                

w tej samej miejscowości, to jest zobowiązany wykonać zlecenie niezwłocznie, bez 

zbędnego wracania do siedziby Zamawiającego. Wykonawca liczy faktycznie przejechaną 

ilość kilometrów wykazując w sprawozdaniu z usługi odległości miedzy poszczególnymi 

jednostkami. 

16) Zamawiający  wyznaczy koordynatora ds. transportu materiałów biologicznych, który 

m.in. będzie zlecał usługi i ustalał priorytety. 

 

 
 
 


