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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usługa transportu pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  

Szpitala Zespolonego w Szczecinie po zakończonym procesie leczenia 

 

ZADANIE 1: usługa transportu pacjentów z lokalizacji SPWSZ Arkońska 

ZADANIE 2: usługa transportu pacjentów z lokalizacji SPWSZ Zdunowo 

 

AG.220.55.2017.MS 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odwozu pacjentów wypisanych z oddziałów po zakończonym 

procesie leczenia, zdolnych do samodzielnego poruszania się i podstawowych czynności samoobsługi,  

z jednostek Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie do miejsca 

zamieszkania. 

1.2. Usługa realizowana będzie z obu lokalizacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Szczecinie i podzielona będzie na 2 zadania, tj.: 

1.2.1. ZADANIE 1: usługa transportu pacjentów z lokalizacji SPWSZ Arkońska, obejmująca jednostki szpitalne 

znajdujące się przy ul.: Arkońska 4, Broniewskiego 2, Broniewskiego 7, Broniewskiego 12, 

Broniewskiego 22.  

1.2.2. ZADANIE 2: usługa transportu pacjentów z lokalizacji SPWSZ Zdunowo, obejmująca jednostki szpitalne 

znajdujące się przy ul. Sokołowskiego 11. 

1.3. Usługa odwozu pacjentów obejmować będzie obręb Miasta Szczecina (prawobrzeże i lewobrzeże). 

Zamawiający uściśla, iż Szpital w Zdunowie znajduje się w obrębie Miasta Szczecin i w ten sposób będzie 

rozliczany. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił całodobową gotowość do świadczenia usług we 

wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta, zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. 

2.2. Zlecenia przyjmować będzie Dyspozytor Wykonawcy od Dyspozytora SPWSZ.  

2.2.1. W tym celu Wykonawca udostępni numer telefonu kontaktowego, pod którym Zamawiający będzie 

całodobowo zgłaszać przewozy pacjentów.  

2.3. Miejsce odbioru pacjenta oraz adres zamieszkania każdorazowo wskaże Wykonawcy Dyspozytor SPWSZ. 

2.4. Usługa obejmować będzie przyjazd po pacjenta (samochód winien jest podjechać po pacjenta pod wejście 

do budynku), a następnie jego odwóz do miejsca zamieszkania. 

2.5. Zamawiający wymaga przewozu pacjenta pod adres zamieszkania, bez obowiązku odprowadzenia pod 

drzwi domu/mieszkania.  

2.6. Zamawiający wymaga znajomości topografii Szczecina. 
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2.7. Zamawiający wymaga podstawienia pojazdu pod każdą z lokalizacji SPWSZ w czasie do 40 minut od 

momentu zgłoszenia transportu przez Dyspozytora SPWSZ lub, jeżeli Dyspozytor określi inaczej, na 

określoną godzinę, nie wcześniej jednak niż 40 minut od wezwania. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyspozytorem SPWSZ. 

2.9. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi transportu pojazdami osobowymi (Zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie taksówek). 

2.10. Zamawiający wymaga do świadczenia usługi samochodów czystych i zadbanych, bez oznak palenia 

tytoniu wewnątrz pojazdu. 

2.11. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę przewozu ze szczególną dbałością o wizerunek 

Szpitala. 

 

3. ROZLICZENIE USŁUGI 

 

3.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzania comiesięcznych rozliczeń z realizacji transportów 

objętych niniejszym zamówieniem. Rozliczenia takie będą podstawą do wystawienia faktury i będą 

stanowić jej załącznik. 

3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca równocześnie ze złożeniem faktury u Zamawiającego, przesłał 

niechronioną, edytowalną, elektroniczną formę zestawienia (w formacie MS Excel lub OpenOffice Calc). 

Adres e-mail Zamawiający wskaże Wykonawcy w momencie rozpoczęcia usługi. 

3.3. Rozliczenia miesięczne muszą być sporządzanie w formie tabelarycznej, zgodnie z kolejnością 

wykonywanych przewozów i muszą zawierać m.in. poniżej wymienione informacje, każdą w osobnej 

komórce: 

3.3.1.1. datę przewozu, 

3.3.1.2. godzinę przewozu, 

3.3.1.3. imię i nazwisko przewożonego pacjenta, 

3.3.1.4. adres docelowy, 

3.3.1.5. informację o lokalizacji startowej: SPWSZ Arkońska lub SPWSZ Zdunowo, 

3.3.1.6. informację o regionie przewozu: prawobrzeże lub lewobrzeże. 

3.4. Termin płatności za usługi objęte niniejszym zamówieniem wynosi 30 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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4. SZACUNKOWA LICZBA WYKONYWANYCH PRZEWOZÓW W OKRESIE ZAMÓWIENIA  

 

 ADRES DOCELOWY 

 
ZADANIE 1 

liczba przewozów  
z lokalizacji SPWSZ 

Arkońska [szt.]* 

 
ZADANIE 2 

liczba przewozów  
z lokalizacji SPWSZ 

Zdunowo [szt.]* 

DZIENNIE 

Miasto Szczecin – 

lewobrzeże 
5 1 

Miasto Szczecin – 

prawobrzeże 
2 3 

W OKRESIE ZAMÓWIENIA 

Miasto Szczecin – 

lewobrzeże 
1825 365 

Miasto Szczecin – 

prawobrzeże 
730 1095 

 

*Powyższe ilości są wielkościami szacunkowymi, a ich rzeczywista ilość może ulec zmianie w zależności od faktycznego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

 
 


